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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 22 D'OCTUBRE DE 2019 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:       12/2019 
Caràcter: Extraordinària  
 
 

A les 21:03 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
Extraordinària, que presideix l’Alcalde, Sr.  Andreu Bosch i Rodoreda . 
 
 

 Hi assisteixen els regidors: 

Sra. Montserrat Riera Rojas 
Sr. Jordi Casanovas Garcia 

Sra. Erica  Busto Navarro 

Sr.  Santiago  Albert Seseña 

Sra. Mercè Alòs Lladó 

Sr. Jordi López Sánchez 

Sra. Olga Parra Ordaz 

Sr. Francesc Ribas Paris 

Sra. Gemma Rosell Duran 

Sra. Maria Núria Andinyac Lladó 

Sr. José David Basi Limiñana 

Sr. Joaquin Roca Agost 
 

 

 

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

1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en 
les Eleccions Generals del dia 10 de novembre 2019. 

 

 
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 per a la designació de membres de les meses 
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electorals en les Eleccions Generals del dia 10 de novembre 2019, 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. 
 
 

 

 

2. PRP2019/1345   Determinació dels dos dies festius addicionals d’obertura 
comercial per a l’exercici 2020 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 15 d’octubre de 2019, referent 
a la determinació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial per a 
l’exercici 2020. 
 
Atès que l’article  36.2 de l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festiu per als anys 2020  i 2021,  determina que els ajuntaments poden fixar dos 
dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit 
territorial municipal, havent de comunicar-se l’acord adoptat a la Direcció General 
de Comerç. abans del dia 1 de novembre 2019 per al calendari del 2020. 
 
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.- DETERMINAR  els dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada aplicable al terme municipal de Teià, en l’exercici 2020, de conformitat 
amb el que disposa l’Ordre EMC/129/2019, de 28  de juny, els  indicats a 
continuació: 

-  22/11/2020 
-  29/11/2020 

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes previstos en l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny. 
 

 

 

 

 

 

3. PRP2019/1347   Moció per a la no criminalització de l'independentisme 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 d’octubre de 2019, en 
relació a la Moció  presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya-Teià, per 
a la no criminalització de l’independentisme, que seguidament es transcri: 
 
“El passat dilluns 23 de setembre nou persones d’un Comitè de Defensa de la 
República (CDR) van ser detingudes en una actuació de la Guàrdia Civil amb 
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l'acusació que estaven preparant projectes terroristes amb objectius 
secessionistes. 
 
No és el primer cop que veiem operacions policials similars. L'abril del 2018, la 
ciutadana Tamara Carrasco va ser detinguda sota l'acusació de terrorisme i 
rebel·lió, tancada i incomunicada 48 hores, i confinada a no poder sortir de la 
seva ciutat, Viladecans, durant més d'un any, fins que finalment es van retirar les 
acusacions per la manca de proves. 
 
La ciutadania de Catalunya va poder comprovar que aquella operació policial es 
basava en acusacions infundades que només tenien l'objectiu de 
desacreditar els CDR. 
 
Aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i en la 
ciutadania en general una gran angoixa i patiment. El desconeixement sobre la 
seva situació així com la desproporcionalitat de les mesures preventives que 
s'han decidit en el passat són font de gran desconcert i indignació. 
 
El dret de manifestació és un dret inalienable de les persones. La ciutadania 
catalana ha demostrat des de ja fa molts anys i en nombrosíssimes ocasions la 
seva voluntat de manifestar-se pacíficament en defensa deis seus legítims 
objectius. Les manifestacions polítiques pacifiques son un eina legítima de 
reivindicació i protesta. 
 
L'independentisme català ha donat un exemple al món amb les seves 
manifestacions i demostracions socials, sempre mult i tudinàries, 
escrupolosament pacífiques, cíviques i festives. 
 
La consecució d'una democràcia de qualitat és un deis motius del projecte 
sobiranista. Una democràcia on tots el drets individuals i col·lectius siguin 
respectats. En aquest sentit, el projecte sobiranista no és compatible amb cap 
tipus de coerció, intimidació o expressió no pacífica. 
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els 
següents acords: 
 
Primer.- Denunciar la criminalització de l'independentisme i defensar el sentit 
pacífic, cívic i democràtic de l'independentisme català. L'independentisme no 
és terrorisme. 
 
Segon.- Rebutjar fermament les irregularitats jurídiques i les vulneracions deis 
drets humans que s'hagin pogut donar en la detenció de nou ciutadans 
catalans en l'operació impulsada per l'Audiència Nacional i la Guàrdia Civil í 
defensar el dret a la presumpció d'innocència de qualsevol persona. 
 
Tercer.- Defensar el lliure exercici deis drets civils i polítics de tots els catalans i 
exigir la fi de la repressió de les persones perseguides i preses per les seves 
idees polítiques. 
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Quart.- Reivindicar que la lluita per a la consecució deis legítims objectius 
polítics de la llibertat nacional per a Catalunya només pot ser democràtica i 
pacífica. 
 
Cinquè.- Condemnar la violència de qualsevol tipus i mostrar suport amb les 
persones que es manifesten de forma pacífica i democràtica en defensa de les 
seves idees. A Catalunya totes les idees democràtiques són i seran sempre 
respectades. Tothom ha de poder fer política en llibertat, sense coaccions i 
amenaces de cap tipus. 
“” 
 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal 
JuntsxCatalunya-Teià, exposa el següent: 
“”SI, demanem diàleg, diàleg, i diàlegs. Obert i sense condicions. No seure i parlar per 
parlar del problema polític de Catalunya i Espanya és una enorme irresponsabilitat. 
Evidentment tal com ha fet en innombrables vegades el Molt honorable president, Quim 
Torra, rebutgem la violència vingui d’on vingui, ja ho vam dir en el passat Ple 
extraordinari i urgent, la rebutgem tota la violència, estaria bé que des del Gobierno de 
Madrid rebutgessin la que sempre gratuïtament contra gent pacífica que demana que se 
l’escolti. Sabem tots els que estem en aquesta taula, que tard o d’hora caldrà seure i 
caldrà parlar. Defensem la feina dels  Mossos d’Esquadra i defensar-los és també 
demanar-los explicacions quan algun protocol no s’ha fet com tocava. Els mossos que 
fa dos anys abraçàvem i llençàvem clavells i els agríem la feina feta, són els mateixos, 
per tant respecta per ells, però també els demanem professionalitat i proporcionalitat. 
Rebutgem la premsa, la televisió,   les tertúlies que de manera gratuïta i que amb uns 
encausats en sumari sota secret,  són  sentenciats i condemnats sense respectar-ne la 
presumpció d’innocència. Els fets ocorreguts la darrera setmana després de l’anunci de 
la sentència fan mal als ulls i cal condemnar-los, els d’alguns incontrolats que llançaren 
pel pedregar  la feina pacífica i democràtica d’un procés d’independència que als ulls de 
tot el mon és pacífic i democràtic, perquè el moviment independentista és i serà, i tots 
els d’aquesta taula ho sabem, pacífic i democràtic. Però també demanem 
proporcionalitat en la feina del cossos de seguretat catalans, Els Mossos. Les mans que 
alçaven aquell 1 d’octubre del 17, defensant el dret de vot davant els col·legis electorals 
amb aire festiu i pacífic, són les mateixes mans que aquests darrers dies defensàvem 
pacíficament a la gran majoria i mostraven el seu rebuig contra una sentència injusta, 
denigrant i amb tuf de venjança. 
Demanem que  les forces i  cossos de Seguretat de l’Estat abandonin Catalunya i 
afavoreixin així la convivència d’un poble sempre en peu de pau. 
El nostre vot es : a favor. “” 

 
 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Llado, del grup municipal GT, manifesta 
el següent: 
““Be, mostra de la forma pacífica i democràtica de com es defensa el mon sobiranista 
és la manifestació de divendres amb les 525.000 persones amb les cinc franges amb 
totes les famílies, totes plegades cap a  Barcelona, va ser una mostra més de lo pacíf ic 
que és el moviment i la defensa, i nosaltres si que sobretot defensem, ja ho hem dit, la 
no violència i demanem el diàleg sempre. 
Estem  a favor.”” 
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El regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal Cs, manifesta el 
següent: 
“”Sí, respecte a les detencions del passat 23 de setembre, manifestar el nostre màxim  
respecte a la presumpció d’innocència a l’igual que a les actuacions policials instruïdes 
per òrgans judicials. En un estat de dret no hi ha zones grises, o s’està del costat de la 
justícia o s’està del costat de la violència. Aquests dies hem vist amb gran pesar, 
acciones violentes de molt joves als que fa set anys els varen posar una Estelada a 
l’espatlla i els hi varen dir que vivien en un país antidemocràtic que els robava. Ara es 
juguen el seu futur amb activitats violentes, de sabotatge i saqueigs, mentre qui els 
instigaren a això veuen aquests fets amb empatia perquè creuen que serveix  als  seus 
interessos. Una vegada més la tàctica de tirar la pedra i amagar la mà. 
A la vostra moció parleu de conceptes com democràcia de qualitat, drets individuals i 
col·lectius, el projecte sobiranista no es compatible amb cap tipus coacció, intimidació o 
expressió no pacifica o totes les idees democràtica són i seran respectades però en 
canvi quan veig els vostres perfils  a les xarxes socials amb manifestacions per exemple 
del senyor Josep Botey, exalcalde d’aquest municipi i membre de la vostre llista 
municipal i que citava i deia textualment que la bandera d’Espanya s’ha de tractar com 
un drap brut o les realitzades el dia 28 de juliol del 2018 i que cito literalment; 
“Catalunya no estarà en pau amb sí mateixa fins que desaparegui aquesta gangrena  
política que es diu Ciutadans” o la de Junts per Catalunya de Teià, de 10 d’octubre del 
2018,  i que intueixo que porta la teva firma i que deien “no ens podem permetre deixar 
els governs municipals en mans d’aquells que han nascut per dinamitar la nostra 
llengua, la nostra cultura, la nostra identitat i el nostre esdevenir com a nació”, o per 
últim 19 de desembre de 2018; “no hem de deixar cap escletxa oberta a la possibilitat 
de que aquells que no els hi tremola el pols per engarjolar la democràcia governin el 
nostre poble”. Jo francament, aquest tipus de manifestacions ni em semblen 
democràtiques ni em semblen que proposin cap tipus de llibertat per qui no pensa com 
vosaltres i sense dubte són un mal exemple tant pels adults com per als nostres joves. 
Per tot això, el nostre vot serà en contra ja no solament pel contingut sinó perquè 
trobem que és hipòcrita el contingut d’aquesta moció.”” 

 
 
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP, indica el 
següent: 
“Per nosaltres, el PSC, entemem que això no es una moció, en tot cas és una 
declaració institucional que no tindrà cap valor jurídic, no arribarà mes lluny, ens agradi 
o no. Ens entristeix molt haver arribat fins aquí, però encara ens preocupa que això vagi 
molt més lluny, amb el que estem veien que està passant, oi? 
Bé, en quant al primer punt, nosaltres mai  hem criminalitzat l’Independentisme. 
Respecte al segon punt, entenem que tenim separació de poders i això s’ha fet a 
instàncies d’un jutge que caldrà veure les proves que s’han aportat i després del judici 
potser n’haurem de parlar. Les llibertats d’expressió estan garantides per la Constitució, 
ens agradi o no. No hem sigut nosaltres qui ens hem saltat la Constitució ni l’Estatut. No 
es persegueixen idees polítiques. 
En quant al quart punt, d’acord dins el marc de la Constitució i l’Estatut, si no ens 
agrada ho podem canviar, podem arribar a acords es clar, però no ens agrada el que 
esta passant. 
Per tot això, nosaltres votarem que NO.” 
 
 
 



 

6 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC, 
manifesta el següent: 
“Aquesta moció que subscrivim completament, s’hauria potser d’actualitzar, no? i  els 9 
empresonats dels CDR abans de conèixer la sentència, s’hi afegiríem totes aquestes 
persones que estan ara detingudes després de les manifestacions que s’han donat des 
de dilluns passat. 
Nosaltres rebutgem tota la violència, entenem que cap objectiu la justifica però també 
considerem que el que ha passat després de la sentència, la violència ha vingut 
donada, sobretot, per l’actuació policial, justament. 
Entenem això, pot ser sí que hi ha hagut alguns casos puntuals que desencadena totes 
aquestes manifestacions, però considerem que la violència contra persones ha estat 
causada bàsicament per la policia. 
El nostre vot es a favor.” 

 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica el següent: 
“”Be en tot cas jo, afegir 3 reflexions : 
La primera és que reitero com han fet els grups municipals de Compromís amb Teià i 
Esquerra Republicana de Catalunya, com ha fet també el grup municipal de Junts per 
Catalunya i de Gent de Teià, que l’Independentisme és pacífic, democràtic i cívic. Per 
tant, vull reiterar aquests tres adjectius que malauradament encara hem de repetir 
davant la demagògia i del populisme i una manera de fer política barroera i cínica. 
La portaveu de Gent per Teià, feia  referència a la marxes també per la llibertat del 
divendres passat  coincidint  amb la convocatòria de vaga general.  Un exemple 
internacional precisament de la força pacífica, democràtica i cívica de 
l’Independentisme del nostre país i la lluita per als  drets civils i les l libertats. 
No em puc estar de dir, que hi ha una imatge que no em puc treure del cap  i de la 
memòria, que és una imatge en seu parlamentària de la portaveu del grup parlamentari 
de Ciutadans mostrant una fotografia de l’atemptat d’ETA perpetrat fa molts anys a Vic i 
volent relacionar aquesta fotografia amb l’Independentisme pacífic, democràtic i cívic 
del nostre país. Trobo que aquesta imatge és un imatge mancada d’ètica, com 
apuntava, mancada d’ètica per voler relacionar demagògicament i de manera populis ta, 
independentisme amb el terrorisme d’ETA, o amb  qualsevol altre naturalesa de 
terrorisme, i malauradament aquest tipus d’imatges es veuen en seu parlamentària i 
malauradament en seu parlamentària a Catalunya, al nostre país. 
I en darrer lloc també la portaveu de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana de 
Catalunya feia referència a aquesta moció que subscrivim naturalment i jo també com 
alcalde també subscric, l’hauríem d’actualitzar amb les detencions que s’han produït a 
posteriori i cito la darrera que ens afecta també directament, i per tant des d’aquí una 
abraçada a l’Èric, d’El Masnou, que és membre de la Colla Gegantera de Teià, que va 
ser injustament detingut divendres al vespre i posat a disposició judicial i 
afortunadament al cap de, no sé si 24 hores, no sé amb exactitud quantes, ja va ser 
posat en llibertat i des de Teià naturalment i jo com alcalde vaig donar suport a la 
família i a ell personalment. “” 

 
 
El regidor Sr. José David Basi i Limiñana,  en torn de replica, manifesta el 
següent: 
“”Jo volia afegir una cosa, només afegir envers el tema de les manifestacions, 
simplement dir que la policia quan hi ha manifestacions no es dedica a arribar en allà i 
anar a carregar contra els manifestants, això a nivell general, no parlo d’aquest cas, 
sinó de sempre, el que es fa es protegir edificis oficials que evidentment no es vol que 
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siguin ocupats, a partir d’aquí hi ha gent que es manifesta de forma pacífica, i agafa i 
se’n va o es queda de forma pacífica, i hi ha gent que el que pretén és acabar entrant 
dins  aquell edifici públic i ocupar-lo, a partir d’aquí és quan s’intervé. El dir que és la 
policia qui es dedica a caçar manifestants, em sembla que es tendenciós, però, bé, que 
cadascú evidentment pot pensar el que vulgui.” 

 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en torn de replica, indica el següent: 
“”Sí, subscrivim que s’hauria d’actualitzar perquè els fets han esdevingut molt 
ràpidament i hi ha hagut moltes més detencions injustes. 
Quan el portaveu socialista deia que no es reprimia a ningú per les idees, una noticia de 
fa, de la pausa que hem fet entre l’audiència pública prèvia al Ple  i aquest Ple, el 
Departament de Salut ha fet un comunicat denunciant que cossos policials que 
depenen del senyor Marlaska i del senyor Pedro Sánchez, han entrat sense cap ordre 
judicial i violant el dret a la intimidat de malalts o de gent lesionada a fer interrogatoris a 
l’hospital; si això no és perseguir a la gent per les seves idees?; els cossos policials 
atenen a ordres polítiques. Més proves que aquestes em penso que no n’hi ha cap.”” 

 
 
El regidor Sr. Joaquin  Roca i Agost, en torn de replica, manifesta el següent: 
“”Be nosaltres,  com és sabut, vam presentar, o sigui en principi vam comprar la idea que 
això era una moció quan no ho és, això com hem dit abans, es pot arribar a fer un acord 
al respecte, però vam fer una moció pacificadora que no se’ns ha admès a que avui es 
pogués parlar, ja dic això és un tema que potser s’hagués hagut de tractar abans al que 
és la mesa dels portaveus dels grups municipals, però bé no l’hem pogut presentar i 
només puc avançar que era un escrit pacificador al respecte. 
Nosaltres com he dit abans mai no hem criminalitzat el que és el moviment 
independentista, el procés, simplement el que dic és que hem avisat i ho hem dit en 
repetides ocasions que aquest no era el camí. Ara ens hem trobat amb uns fets molt 
violents i preocupants. El que com he dit abans, el que ens preocupa; fins on arribarà 
això? Crec que ens hem equivocat de camí, que estem a temps de rectificar i això és 
l’únic que podem dir; hem de reprendre la línia que sempre hem dit el Partit Socialista 
Català que s’ha de prendre. 
En quan això que dius de repressió policial i tal, mira no és repressió, aquí hi ha un jutge 
segurament.  
Mira jo conec un cas, desgraciadament he conegut un cas, ahir, d’un nen menor detingut 
com aquests, fill d’una família que amb prou feines arriba a cap de mes, el nen ja està a 
casa i l’única línia de defensa que fins ara s’ha trobat és que aquest nen com des de casa 
seva no se l’ha alliçonat per res perquè els seus pares tampoc entenen en política, l’única 
línia de defensa que han trobat és a l’escola, imagineu-vos ara el problema que es crea a 
aquesta escola i les responsabilitats que es derivaran jurídiques i penals. Només dic això. 
Bueno, doncs que aquest nen que es menor, l’única defensa que té davant del que se’l 
pot arribar a acusar serà aquesta, perquè aquest nen on ha après tot això? Doncs clar, 
ara  aquest problema d’un menor detingut on acabarà, doncs acabarà a l’escola, i encara 
hi haurà més problemes i encara tindrem més soroll, i Bé, fins aquí arribo, ho sento.”” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de deu 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-EC, Junts 
per Catalunya i Gent de Teià, i el vot en contra del regidor municipal de Cs i del 
regidor del grup municipal PSC-CP, acorda  aprovar la Moció presentada pel 
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grup municipal de Junts per Catalunya-Teià per a la no criminalització de 
l’independentisme, anteriorment transcrita. 
 
 
 
 

 

4. PRP2019/1376   Modificació  Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns 
Immobles 
 
Vit el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 d’octubre de 2019, en relació a la 
proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

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. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 185/2018 de 2 d’octubre de 2019. 
 
 
El regidor Sr. Santiago Albert Seseña, proposa l’esmena del dictamen en la 
següent forma: 
“” 
Primer.- Modificació de l’article 5è “`Beneficis fiscals de concessió potestativa o de 

quantia variable” apartat 3 i 4, quedant el següent redactat: 
 

“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una 
bonificació sobre la quota líquida de l’impost corresponent al domicili habitual del 
percentatge següent que varia segons el valor cadastral de l’immoble: 
 
 Tipus de família nombrosa 

Tram de valor cadastral Supòsits especial Supòsits general 

Fins a 60.000,00€ 90% 75% 

De 60.000,01€ a 120.000,00€ 75% 50% 

De 120.000,01€ a 180.000,00€ 40% 25% 

De 180.000,01€ a 300.000,00€ 20% 10% 

 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el 
padró municipal d’habitants. 
 
4. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns 

immobles en els quals s'hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 

l'energia provinent del sol, sempre i quan les instal·lacions no vinguin imposades per les 

ordenances municipals, la normativa urbanística o altre normativa sectorial aplicable.  

Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els tres anys posteriors a la finalització de les 

obres. 

És requisit indispensable que les instal•lacions per a producció de calor incloguin 

col•lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
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No podran accedir a aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora d’ordenació 
urbana o situats en zones no legalizables.” 
 
 

Segon.- 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 0,745 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. 
“” 

 
 
Així mateix, proposa la supressió de l’article 14 referent al recàrrec sobre béns 
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, el 
qual apareix al dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea 1. 
 
La interventora, Sra. Anna Moreno, indica que en harmonia amb aquest article 
retirat, també s’ha de retirar el punt 7.5 que fa referència també a aquest recàrrec 
 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris,  portaveu del grup municipal 
JuntsxCatalunya-Teià,  manifesta el següent: 
“Teníem pensat un vot primer. Abans de res, agrair que hagueu recollit les consideracions 
que hem fet des del grup municipal de Junts per Catalunya, de bonificar més les famílies 
en que se’ls comptabilitza el topall d’ingressos que són famílies nombrosos de categoria 
especial respecte a les de categoria general. Vàrem demanar de fer-ho també en famílies 
monoparentals, ens vàreu dir que la llei no ho contemplava, el que sí que posem sobre la 
taula és que a l’hora d’elaborar el pressupost, com fan altres municipis, es crei una bossa 
per fer subvencions a famílies monoparentals de categoria especial i general. Cada 
vegada més administracions equiparen les bonificacions i els mèrits que té una família 
nombrosa, categoria general i especial amb els que té una família monoparental general 
o especial. No  es pot articular a través de bonificació però sí que l’Ajuntament té la 
potestat de crear una bossa de subvencions per poder-les bonificar.  
Dit això, quant al gravamen del 50% més en vivendes desocupades. En Comissió 
Informativa em sembla que va quedar prou clar que ens generava molts dubtes, que és 
una normativa, estem d’acord amb l’ànima, l’esperit d’aquest gravamen en  vivenda 
desocupada per oferir  un parc de vivenda a l’abast de tothom i a baix cost, però si que és 
veritat que sorgien casuístiques mil que generaven dubtes i per tant trobem oportú que 
s’estudiï  fins que estigui estesa a altres municipis o  la Generalitat i Diputació en facin 
informes més clarificadors i llavors en tornem a parlar. Quant a persones jurídiques em 
penso que tots estàvem d’acord, tot i que encara teníem també algun dubte, hi havia 
alguna persona jurídica que també ens generava algun dubte de si era just o no gravar-li 
el 50% a una entitat que treballi amb persones amb discapacitat per exemple, que és una 
entitat jurídica que té pisos que potser no els té ocupats però no tens perquè gravar-li, 
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una sèrie de casuístiques que no ens feien votar a favor de la proposta de govern, però 
expressat tot el que heu expressat i havent deixat aquest punt per al seu estudi, el nostre 
vot és a favor.” 

 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Llado, del grup municipal Gent de Teià, 
exposa el següent: 
“Agrair que s’hagi retirat el punt aquest de l’article 14 perquè després d’haver-ho discutit 
creiem que fins que no quedi clar està bé treure’l i tractar-ho oportunament i per tant pel 
fet d’haver-ho pogut discutir i dialogar, creiem que està bé i votem a favor.” 

 
 
El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, del grup municipal Ciutadans, indica el 
següent: 
“També una mica agrair el fet de retirar el punt aquest 14 sobre tot per la indefensió que 
podia crear en alguna situació. Matissar de totes maneres que una baixada del gravamen 
no és sinònim d’una baixada de l’impost perquè la base imposable pujarà i en molts 
casos la gent, l’any que ve, els vilatans, molts d’ells, seguiran pagant més IBI del que han 
pagat aquest any. Estem en un moment en que les finances de l’Ajuntament podem dir 
que estan bastant sanejades, a les hores, per això creiem que seria un bon moment per 
rebaixar la pressió fiscal i per tornar als vilatans part de l’esforç que van fer a la crisi. A les 
hores considerem que el govern en aquest sentit no ha estat suficientment valent per 
baixar una mica més aquest gravamen. 
Després també hi ha la situació, corregiu-me si m’equivoco, però trobem a faltar algun 
ajut o subvenció per persones amb situació de vulnerabilitat i per això el nostre 
posicionament envers l’IBI seria de vot en contra”. 

 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert i Seseña, respon el següent: 
“Es matissar. Ja vàrem comentar en Comissió que els supòsits de bonificació de l’IBI 
estaven molt regulats per llei. Per tant famílies en risc d’exclusió, monoparentals, etc., no 
estan previstes i per tant no podem articular una bonificació. Sí que la proposta de borsa 
de solidaritat podria ser una proposta interessant; ja vaig avançar que segurament 
havíem d’articular accions amb Serveis Socials i aquesta podria ser una.  
D’una altra banda, efectivament, no hem baixat el gravamen perquè baixi el rebut de l’IBI. 
Hem mantingut l’ingrés de l’Ajuntament i per tant com només hi ha un tipus de gravamen i 
no un gravamen adequa a cada una de les famílies, la totalitat de l’IBI ingressaríem 
pràcticament el mateix, tret de les incidències que hi hagi nou habitatge, etc, això vol dir 
que els rebuts pràcticament tots estaran igual, alguns pujaran una miqueta, alguns 
baixaran una miqueta, però les diferències seran molt petites. 
Només faig un matís: No tenim en compte l’increment del cost de la vida. Això de per si 
no deixa de ser una baixada. L’increment del cost de la vida ens incrementa els costos de 
tot. Aquesta vegada l’IBI no acompanya el cost de la vida com no ha acompanyat en els 
darrers anys.” 

 
 
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP 
“Nosaltres el que pensem i avanço que votarem a favor, però hem de fer una petita 
puntualització. Nosaltres sempre hem estat d’acord que els impostos han de ser 
progressius en funció de que pagui qui més té i en aquest cas per això votarem a favor 
perquè creiem que hi ha petits increments i que imaginem que és perquè  pagarà més qui 
més té i aquí està la diferència. Jo reconec i em sembla bé, vosaltres en el vostre 
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programa dèieu  que volíeu baixa impostos i nosaltres no estem per baixades però si que 
estem perquè siguin progressius. Per això votem a favor. 

 
La portaveu del grup municipal Cat+ERC, manifesta el següent: 
“El nostre vot és a favor i fer esment com a regidora de Medi Ambient d’aquesta millora 
en la bonificació pel tema de les plaques fotovoltaiques i la promoció d’aquest tipus 
d’energia.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i d’onze 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junts 
per Catalunya, Gent de Teià i PSC-CP i el vot en contra del regidor del grup 
municipal de Cs, aprova l’esmena presentada pel regidor d’Hisenda en la forma 
detallada en la part expositiva, adoptant els següents acords: 
 
 
Primer.- Modificació de l’article 5è “`Beneficis fiscals de concessió potestativa o 
de quantia variable” apartats 3 i 4, quedant el següent redactat: 
 

“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una 
bonificació sobre la quota líquida de l’impost corresponent al domicili habitual del 
percentatge següent que varia segons el valor cadastral de l’immoble: 
 

 Tipus de família nombrosa 

Tram de valor cadastral Supòsits especial Supòsits general 

Fins a 60.000,00€ 90% 75% 

De 60.000,01€ a 120.000,00€ 75% 50% 

De 120.000,01€ a 180.000,00€ 40% 25% 

De 180.000,01€ a 300.000,00€ 20% 10% 

 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el 
padró municipal d’habitants. 
 
4. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol, sempre i quan les instal·lacions no vinguin imposades per les 
ordenances municipals, la normativa urbanística o altre normativa sectorial aplicable.  
Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els tres anys posteriors a la finalització de les 
obres. 
És requisit indispensable que les instal•lacions per a producció de calor incloguin 
col•lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
No podran accedir a aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora d’ordenació 
urbana o situats en zones no legalizables.” 
 
 
Segon.- 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. 
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2. El tipus de gravamen serà:  el 0,745 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.” 

 
 

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.  
 
 
 

 

 

5. PRP 2019/1377  Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3 - IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  15 d’octubre de 2019, en 
relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO). 
 
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 2020. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 191/2019 de 8 d’octubre de 2018. 
 
El regidor Sr. José David Basi Limiñana, manifesta el següent: 
“”Veiem amb bons ulls tot el que sigui augmentar les bonificacions per afavorir el que 
siguin les energies renovables i en aquest impost també trobaríem a faltar com a punt de 
futur alguna bonificació clarament tipificada per a les obres de reforma o rehabilitació de 
locals dedicats al comerç de proximitat. És la cosa que nosaltres aquí ens hi trobaríem. 
Per això el nostre vot aquí serà d’abstenció.” 
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El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, indica el següent: 
“”Nosaltres com no pot ser d’una altra manera, tot el que siguin energies renovables  
estem a favor. Si que creiem que potser en el tema de generació elèctrica a través de 
plaques fotovoltaiques, no diria treure del tot cap impost que els afecti per llicències 
d’instal·lacions i obres perquè quan es demana un permís d’aquest tipus es genera un 
treball per als tècnics i a tothom oi?, No dic de treure del tot però encara em sembla molt 
bonificar només el 90% 
Per l’altra cantó si que demanaria que a més des de l’Ajuntament es mirés de fomentar 
que les noves construccions que , ara per ara, no estan obligats a instal·lar aquests 
sistemes, que se’ls obligui ja. A més de buscar per aquells que ara ho vulguin fer, 
instal·lar a casa seva aquests sistemes de generació d’energia elèctrica, entre altres, 
col·laborar en que trobin subvencions. Per tant el nostre vot és a favor.” 

 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña indica el següent: 
“”Només un petit matís. Sabeu que les Comissions Informatives, aquesta particularment, 
va ser una Comissió Informativa llarga perquè hi va haver debat, però debat constructiu. 
Abans de la Comissió Informativa us vaig demanar a tots si teníeu alguna proposta sobre 
la que treballar, llavors no és el lloc de fer la proposta és a la Comissió Informativa o 
abans. Us demano que si teniu propostes sobre ordenances o sobre altres temes en els 
que voleu que avancem tots plegats, és allà.” 
 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i d’onze  
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junts 
per Catalunya-Teià, Gent de Teià i PSC-CP i el vot d’abstenció del regidor del 
grup municipal Cs, adopta els següents acords: 
 
Primer: Modificació de l’article 7è “Exempcions i bonificacions”, quedant el 
següent redactat: 
 

“1. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, 
instal•lacions i obres que tinguin com finalitat exclusiva adaptar o millorar les 
condicions d’accessibilitat dels discapacitats en els edificis existents. 
2. Les construccions, instal•lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la 
quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen: 
a) Circumstàncies històrico-artístiques: 35 per cent quan es tracti d’obres realitzades 
en immobles relacionats en l’article 112 Pla General d’Ordenació o d’immobles 
inclosos en la relació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
b) Circumstàncies socials o de foment de l’ocupació: Fins a un màxim del 90 per cent.   
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% les obres de reforma i manteniment dels 
habitatges de protecció oficial. 
4. Gaudiran d’una bonificació del 90% les obres en les que s’incorporin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sempre que les 
instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals, la normativa 
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urbanística o altre normativa sectorial aplicable. És requisit indispensable que les 
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació de l’Administració competent. No podran accedir a 
aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora d’ordenació urbana o situats 
en zones no legalitzables. 
5. Les sol•licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals s’han de presentar 
juntament amb la declaració i hauran d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. 
6. Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà 
aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior.” 
 

 
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.  
 
 
 

 

 

6. PRP2019/1378   Expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 d’octubre de 2019. 
Referent a l’expedient 3/2019, de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Vista la provisió d’inici de l’expedient núm. 3/2019 de la regidoria d’Hisenda, de 
data 10 d’octubre de 2019, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per 
import de 7.932,43 euros. 
 
Vist l’informe de la interventora municipal 195/2019, de data 10 d’octubre de 2019, 
en el qual es fa constar els següents extrems: 
 
“” 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 
- Bases d’execució el pressupost, article 24. 
 
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a l’article 34 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte de les entitats locals, 
als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a 
ell s’imputaran [...] b) les obligacions reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix 
que “Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost 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. 
 
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL estableix 
que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 
obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal 
que percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les 
derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia 
incorporació dels crèdits en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb 
finançament afectat]”. 
 
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990, 
 

“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost 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 (art. 
163 y 176 TRLRHL). 

 
No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, 
en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local (art. 176.2.a) 
TRLRHL). 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia incorporació dels 
crèdits corresponents. 
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del present 
Reial Decret.” 

 
Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix: 
 

“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita 
i espera.” 
  

Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària. 
 
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses procedents de 
l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la qual cosa s’han d’adoptar les 
mesures oportunes per reduir el seu import al mínim imprescindible: 

- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les 
mesures estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui en 
l’exercici econòmic corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi en el 
mateix exercici en el què es realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar que, en 
general, es considera que la despesa està degudament adquirida quan, en el moment de 
realitzar-se, existeix consignació adequada i suficient, té competència l’òrgan que dicti 
l’acord i es realitza el procediment de contractació corresponent. 
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QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1 RD 
500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit) es refereix a 
aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja havia realitzat la 
prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions recíproques, ja havia nascut el dret del 
creditor, de conformitat amb els acords que en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa 
però que, per motius de diversa naturalesa no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan 
competent de l’entitat local. D’aquesta manera, encara que la despesa degudament compromesa 
correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa obligació s’imputarà, en el moment del seu 
reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia modificació pressupostària en la modalitat 
d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels crèdits amb finançament afectat, té caràcter 
obligatori. 
 
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement extrajudicial de 
crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, a 31 de 
desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost cap de les tres fases del procediment de 
despesa: autorització, disposició i reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de 
crèdits, quina aprovació correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa 
orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració en detriment del proveïdor. 
 
CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2019 existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions 
pressupostàries de referència, per aplicar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han estat 
degudament conformades pel tècnic responsable. 
 
SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits és de l’alcalde. 
 
Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE. 

 
“” 
 
Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i 
l’article 176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de 
l’estat de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions 
derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin 
en l’any natural del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden 
imputar al pressupost en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, 
previ reconeixement extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 
per a l’exercici 2019, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 
adopta els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient número 3/2019, de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en 
l’exercici 2018, i no contretes al seu moment, per import global de 7.932,43 euros, 
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segons el detall que apareix a la relació 46 i 89 de factures extrajudicials març, de 
data 09/10/2019 . 
 
Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 
2019 els crèdits, per un import de 7.932,43 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que figuren a la referida relació 46 i 89 de factures extrajudicials 
març, de 09/10/2019. 
 
Tercer.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització. 
 

 

 

 

 

7. PRP2019/1380   Aprovació expedient MC 008/2019 de transferència de 
crèdits i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria  
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 d’octubre de 2019, 
referent a l’expedient MC 008/2019 de transferència de crèdits i suplement de 
crèdits finançat amb romanent de tresoreria. 
 
Vista la providència de data 9 d’octubre de 2019, d’inici d’expedient de modificació 
de crèdits núm. 008/2019 mitjançant Transferència de crèdits i suplements de 
crèdits finançat amb romanent de tresoreria.  
 
Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 194/2019, de data 9 
d’octubre de 2019. 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal JuntsxCatalunya Teià, 
manifesta el següent: 
“”Estant d’acord amb la despesa que ha sobrevingut i per coherència amb el 
posicionament i la nostra justificació de vot del punt que feia referència a la mateixa 
partida de modificació de crèdit, ens abstenim.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de deu 
regidors que pertanyen als grups municipals  de Compromís amb Teià-ERC, Gent 
de Teià, Cs i PSC-CP i el vot d’abstenció dels dos regidors del grup municipal de 
Junts per Catalunya, adopta els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 008/2019 mitjançant 
Transferència de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma: 
 
Partides que disminueixen  

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 1532 6090000 Arranjament Folch i Torres 21.000,00 € 
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Partides que incrementen  

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 9330 6230000 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatges 
21.000,00 € 

 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 008/2019 mitjançant 
suplements de crèdits finançat amb romanent de tresoreria en el Pressupost de 
l’exercici 2019, de la següent forma: 
 
Partides que incrementen  

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

120 4300 2269900 Altres despesesdiverses 1.199,75 € 

310 1700 2279900 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i professionals 
4.162,40 € 

300 4410 2279900 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i professionals 
3.770,03 € 

   
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 
Romanent de tresoreria amb 

finançament general 
9.132,18 € 

 

Tercer.- Que l’expedient núm. MC 008/2019 de transferència de crèdits i 
suplements de crèdits finançat amb romanent de tresoreria sigui exposat al públic 
durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler 
d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

 

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament 
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 008/2019 de Transferència de 
crèdits i suplements de crèdits finançat amb romanent de tresoreria. 

 
 
 

 

 

8. PRP2019/1412   Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2019/671  de 
delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la 
prestació del projecte "Reforç de neteja de la zona riera central i carrers 
pròxims  (Centre Urbà, urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, 
Molassa, Rials i La Plana, parcs de Can Godó, Teixidores, Pl. Mil·lenari, Can 
Llaurador, Biblioteca, Vallbellida" i "Reforç de manteniment i tasques de 
construcció en el municipi" en el marc de Programa Treball i Formació 
(2019-2021). 
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Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 16 d’octubre de 2019, en relació a la 
ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/671, de 16 d’octubre de 
delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la 
prestació del projecte "Reforç de neteja de la zona riera central i carrers pròxims  
(Centre Urbà, urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La 
Plana, parcs de Can Godó, Teixidores, Pl. Mil·lenari, Can Llaurador, Biblioteca, 
Vallbellida" i "Reforç de manteniment i tasques de construcció en el municipi" en 
el marc de Programa Treball i Formació (2019-2021), la qual no ha estat 
dictaminada per la Comissió Informativa corresponent, efectuant el señor alcalde 
president la justificació de la urgència per la seva inclusió en l’ordre del dia de la 
present sessió plenària. 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal 
JuntsxCatalunta-Teià, manifesta el següent: 
“Aquí nosaltres personalment tenim molts dubtes, perquè trobem que això no és una 
manera adecuada de fer aquest procediment sense cap mena d’informació sobre quin 
tipus de conveni i més llegint l’anunciat és un conveni molt semblant a una proposta que 
ens va fer el regidor de Serveis a les hores i que també ho és ara, d’externalitzar part de 
la neteja. Potser no ho és però com no hem rebut informació. Gens ni mica. Hem passat 
la Comissió Informativa d’ocupació i la Comissió Informativa d’Hisenda, de Recursos 
Humans, totes, hem participat en totes elles. Passa això per Resolució d’Alcaldia, suposo 
que és perquè urgeix perquè hi deu haver uns terminis que s’han de cumplir. No estem 
en contra de que es contracti, al contrari, en governs que hem compartit hem estat 
sempre a favor d’aquestes polítiques d’ocupació, però trobem que no és la manera de fer 
les coses. Demanem una mica de respecte a la nostra feina que fem també des de 
l’oposició. Crec que estem fent una oposició bastan propositiva  i moltes coses s’han 
tingut en compte. Passar-ho d’aquesta manera no ens sembla oportú i que passarà igual 
perque teniu majoria absoluta. Estem d’acord i com passarà la ratificació de la urgencia, 
potser després votarem a favor però ara, en aquest momento, ens abstenim.” 

 
 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal Gent de Teià, 
exposa el següent: 
“Nosaltres estem  en el mateix. És a dir ha sortit de nou i que consti que això va sortir 
també en el Ple de 18 de desembre de 2018 i el vot va ser per unanimitat absoluta tots a 
favor, però això ha sortit de nou; a la Comissió Informaitva no va passar i estic d’acord 
amb el que diu el Francesc  que creiem que s’hagués pogut parlar abans o sinó informar-
nos però no trovar-nos-ho directament. I creiem que és positiu, evidentment, però 
pensem que així no. Per tant també ens abstenim.” 
 

 
El regidor Sr. José David Basi Limiñana, del grup municipal Cs, indica el següent: 
“Nosaltres una mica exactament el que han dit els Companys, trobem que hagués costat 
poc fer  una mini reunió o encara que hagués estat passar una mica d’informació via 
e:mail i tal, però en el nostre cas, com ens hem pogut informar del que és aquesta 
proposta, el nostre vot és a favor, però si demanem que una propera vegada se’ns informi 
prèviament.” 
 

 
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, del grup municipal PSC-CP, indica el següent 
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“Nosaltres no entrarem a discutir la forma, el que volem participar i que tot vagi el millor 
possible i directament passaré a dir que estem a favor.” 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“”Jo ara llegia que la Resolució d’Alcaldia, clar les dates, realment cada  dia signo una 
pila de resolucions d’Alcaldia, és de 16 d’octubre i avui em sembla que som 22 d’octubre i 
entre el 16 d’octubre i 21 d’octubre hi ha hagut la convocatòria de la sessió plenària 
d’acord amb els terminis establerts i s’ha annexat la documentació perquè els grups 
municipals en tinguessin coneixement i també atès la data de la resolució d’Alcaldia i de 
la pròpia comunicació del Consell Comarcal del Maresme que ja establia els terminis, el 
Consell Comarcal del Maresme ens ho tramet en data 8 d’octubre i ens dona com a data 
màxima per a la Resolució d’Alcaldia el 16 d’octubre, per tant tenim poc marge de dies. 
Entenc les queixes dels grups municipals de l’oposició per una qüestió de terminis. Jo 
crec que som un govern i ho érem també en el mandat anterior, amb respecte total pel 
que fa a l’oposició. Tot el respecte i, vaja. jo crec que he donat prou exemples als 
portaveus dels grups municipals a l’oposició ja en aquest mandant i per tant en nom 
d’aquest govern d’anticipar molta informació i tota aquella informació que, més enllà de 
les Comissions Informatives, anticipo a tots els portaveus. Per tant, en prenem nota, però 
reitero que l’oposició em mereix respecte total i que ho demostro i també tots els 
companys i companyes de govern en les Comissions Informatives o en els correus 
electrònics que jo mateix des del meu correu del despatx d’Alcaldia us envio. I ens urgeix 
perquè és una qüestió de celeritat i contractació i és un servei que el necessitem al nostre 
municipi.” 

 
 
El regidor Sr. Santiago Albert i Seseña, exposa el següent: 
“Voldria fer una puntualització, a la Comissió Informativa del mes de setembre l’acta recull 
que s’informa dels Plans d’ocupació que s’han demanat, s’han demanat 5 places, 2 d’aux. 
administratiu i aquestes 3. I això respon a aquella  informació que es va donar a la 
Comissió del mes de setembre. Al final és un resultat és cert que s’ha incorporat en l’últim 
moment, alguna informació tenien, després s’ha incorporat la informació perquè 
estiguéssiu al cas i poguéssiu llegir-ho amb profusió. Sí que és cert que hem de millorar 
però informació ja tenien d’aquests Plans ” 
 

 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal 
JuntsxCatalunta-Teià, manifesta el següent: 
“A veure, la nostra queixa no és pas cap caprici. De fet hem intercanviat correus amb la 
portaveu de Gent de Teià perquè l’anunciat de la proposta era calcat a un dels projectes 
estrella de fa 2 pressupostos i que trastocava una mica el pressupost perquè suposava 
una despesa. Aquí el nostre dubte, no?. Que això són els Plans d’ocupació de cada any?. 
D’acord. Però això amb una informació ràpida a la última Comissió Informativa i lliurant el 
conveni íntegre s’hagués acabat. De tota manera és una circumstància que no passa 
només en aquesta Comissió Informativa, hi ha altres Comissions Informatives que ens 
costa de rebre informació. O sigui, no pot ser que a les portes de la Festa Major, per 
exemple, no tinguem, ara sí perquè la vàrem reclamar explícitament, tan el grup 
municipal de Gent de Teià com el nostre, que no tinguem el quadrant de Festa Major, ja 
no com a grup municipal sinó per la nostra agenda, agendar-nos els actes que hi ha i 
amb l’experiència que tinc com a regidor de Cultura en l’últim mandat, la informació es 
passava al juliol l’esborrany i al setembre es tornava a parlar i a l’octubre s’anava tancant. 
La informació em penso que es vital a l’oposició, es tingui majoria o no. Res mes, només 
això.”  
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Perdona Francesc, però em dol que diguis això de la majoria perquè la meva actitud com 
alcalde no ha canviat ni un mil·límetre a l’hora de traspassar la informació. Ni un 
mil·límetre i vaja, no cal que ara faci un llistat  de tota la informació que en aquest govern, 
com alcalde, us he lliurat. Fins i tot informació que estava en elaboració. Aleshores, jo, 
em dol això perquè sóc una persona, més enllà ara de les regidories al·ludides, que us 
informo  de tot el que puc i us informo de tot el que crec que és bo que sapigueu  i més 
enllà de les dinàmiques de la Comissió Informativa. Crec que els vostres correus 
electrònics com a portaveus, deu n’hi do els correus que rebeu meus directament, no? 
Aleshores no ha canviat res. No ha canviat res. Tu quan eres a aquesta banda amb 
nosaltres com a grup municipal JuntsxCatalunya, quan hereu del govern, sabíeu 
perfectament que el grup municipal de Gent de Teià, procuràvem també anticipar tota la 
informació possible. No ha canviat res  I els meus companys no han canviat aquesta 
actitud perquè ve determinada pel tarannà d’aquest govern. Ara, també hem de ser 
conscients que en el govern actual hi ha persones que s’incorporen per primera vegada a 
la gestió municipal, donem també un marge d’adequació, d’assentament i crec que és 
precipitat demanar respecte per a l’oposició quan el respecte hi és total. 

 
 
La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, del grup municipal Gent de Teià, 
exposa el següent: 
“Estàs personalitzant tota l’estona en tu i que al menys, en el meu cas, jo estic super 
agraïda de tota la informació que em fas arribar i de fet quan hem anat a altres 
comissions, al menys jo personalment, hi ha una comissió que trobo a faltar molta 
informació però nosaltres quan vàrem començar com Gent de Teià, els cinc regidors que 
varen entrar, estàvem totalment verges i llavors vàrem haver d’aprendre i crec que se’l va 
tenir també molta paciència i jo al menys per al meu cas, també la tinc. És a dir, 
evidentment que d’aquí a un temps, la paraula tampoc és exigir, però sí que demanaré 
que se’m informi més i ara sinó l’aniré reclamant però sí que hi ha coses que ens falten. 
Posem aquest exemple perquè a la Comissió vàrem dir la graella i tal, perquè estem a les 
portes de començar i no la teníem. Que s’entén, evidentment que s’entén, que hi ha gent 
que comença nova i que amb el rodatge tothom aprendrà, però que no m’agradaria 
Andreu que ho personalitzessis en tu perquè sí que rebem molta informació i jo ho 
agraeixo.” 

 
 
La regidora Sra. Olga Parra i Ordaz, del grup municipal Cat+ERC indica el 
següent: 
“Justament amb el tema de la graella de la Festa Major i el programa de la Festa Major 
que hem anat treballant al llarg d’aquest temps i que tenim apunt, la graella quan me la va 
demanar el Jordi a demanda vostra li vàrem passar que és la que teníem en aquell 
moment. Teníem lògicament el programa més elaborat però jo entenc que el que volíeu 
era la graella en aquell moment i no sé, no ha d’haver-hi cap problema. Potser la voldríeu 
haver vist la graella una mica abans. També estava disponible. En tot cas no hi havia res 
a amagar en la graella de Festa Major. A més a més, com sabeu la Festa Major 
s’organitza públicament, amb una comissió de festes. Per tant, no hi ha cap motiu perquè 
no pugueu tenir la graella si ja la teníem una setmana o quinze dies abans. Si l’haguéssiu 
reclamat al Jordi. Però dit això, en qualsevol cas, més enllà de la graella, tenim els 
programes. Els programes han arribat avui de la impremta. No els té ningú. Només en 
tinc jo un  i l’alcalde perquè li he donat abans de començar i els he anat a buscar 
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expressament perquè he pensat que avui era l’última oportunitat que teníem i em feia fins 
i tot il·lusió donar-vos en primícia el programa a tots els regidors. No els té ningú encara, 
està en caixes. Ha arribat aquest matí a La Unió i el tinc aquí, un per a cadascun de 
vosaltres. Justament perquè per deferència, perquè l’hem preparat com ja sabeu sobretot 
amb la tècnica de Cultura, Maria Federico, amb tota la Comissió de Festes, sense la qual 
això no podria tirar endavant i també amb Comunicació, Regidoria de Comunicació, 
Regidoria de Joventut i de Promoció Econòmica per la part que li toca ja sabeu d’anar als 
comerços per poder incloure els  anuncis, etc. Per tant, espero que us agradi.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Cs i 
PSC-CP i el vot d’abstenció dels dos  regidors del grup municipal de Junts per 
Catalunya Teià i de la regidora del grup municipal de Gent de Teià, acorda 
ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta de l’Alcaldia, de 
conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

**** 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/671, de 16 d’octubre, que seguidament 
es transcriu: 
 

Atès que l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la 
legislació estatal o autonòmica en matèria de neteja viària. 

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

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

Vist l’esborrany de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per 
la prestació del projecte “Reforç de neteja de la zona Riera central i carrers pròxims 
(centre urbà) urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La 
Plana , parcs Can Godó, Teixidores, Plaça Mil.lenari, Can Llaurador, Biblioteca, 
Vallbellida)” i “Reforç de manteniment i tasques de construcció en el municipi” en el 
marc de la política activa d’ocupació, programa de Treball i Formació (2019-2021).  

Atès que l’aprovació del referit conveni de delegació parcial de competències 
requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, en comportar la transferència de funcions o activitats                       
a una altra administració pública, conforme el que disposa l’article 309.2 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels seus locals. 

 

Atès que el president del Consell Comarcal del Maresme, en el seu escrit de data 8 
d’octubre de 2019, ha requerit l’enviament del document d’aprovació de la delegació 
parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme, a través del portal 
electrònic EACAT com a data màxima el dia 16 d’octubre de 2019. 
 
Atès que la data prevista del proper Ple extraordinari és per al dia 22 d’octubre del 
2019. 
 
Atès que l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, determina que l’Alcaldia en cas d’urgència pot assumir matèries de la 
competència del Ple, havent de donar compte a aquest en la primera sessió que es 
convoqui per a la seva ratificació. 
 
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent, 
RESOLC: 
 
PRIMER.- APROVAR la delegació parcial al Consell Comarcal del Maresme de la 
competència necessària en matèria de Medi ambient urbà, en particular, parcs i 
jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, per l’execució dels projectes 
especificats, en el marc de la política activa d’ocupació regulada en l’Ordre 
TSF/2232/2019. 
 
SEGON.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i aquest Ajuntament, per a la delegació parcial de 
competències per la prestació del projecte “Reforç de neteja de la zona Riera central 
i carrers pròxims (centre urbà) urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, 
Molassa, Rials i La Plana , parcs Can Godó, Teixidores, Plaça Mil.lenari, Can 
Llaurador, Biblioteca, Vallbellida” i “Reforç de manteniment i tasques de construcció 
en el municipi” , que s’acompanya com annex a aquest acord, formant-ne part a tots 
els efectes legals. 
 
TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de 
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la 
primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació, de conformitat amb 
el que es disposa a l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
“” 
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Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, núm. 23/2019, de 
data 16 d’octubre de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 179.1.b del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
 

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 el següent acord: 
 
RATIFICAR  la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/671, de 16 d’octubre, referent a 
l’aprovació de la delegació parcial al Consell Comarcal del Maresme de la 
competència necessària en matèria de Medi ambient urbà, en particular, parcs i 
jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, per l’execució dels projectes 
especificats, en el marc de la política activa d’ocupació regulada en l’Ordre 
TSF/2232/2019 i aprovació del corresponent conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Maresme i aquest Ajuntament. 
 
 

 
 
9. PRP2019/1414   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2.- Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica. 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 17 d’octubre de 2019, en relació a la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa 
corresponent, efectuant el regidor d’Hisenda la justificació de la urgència per la 
seva inclusió a l’ordre del dia de la present sessió plenària. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents i amb el quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta de l’Alcaldia, de 
conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

*** 
 
 
Vista la 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. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 202/2019 de 17 d’octubre de 2019. 
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts per 
Catalunya Teià, manifesta el següent: 
“Nosaltres votem en contra perquè no estem d’acord en que es bonifiquin vehicles 
que contaminen moltíssim. És  un contra sentit bonificar els híbrids i elèctrics i 
premiar els vehicles que contaminen molt. Cotxes de 25 anys n’hi ha uns quants. 
Si busqueu què es venia fa 25 anys: Opel Astra, que en corren uns quants, Opel 
Corsas, Ford Fiesta de fa 25 anys. N’hi ha. N’hi ha uns quants. Estem en 
emergència climàtica. Si no fem petites accions ja des dels ajuntaments ens en 
anem pel pedrega. 
Hi ha municipis que ja no bonifiquen ni els històrics, ni els clàssics. Barcelona, 
entre els quals. M’agradaria saber l’opinió de la regidora de Medi Ambient, 
segurament combrega més amb la meva postura. El nostre vot no pot ser a favor. 
És en contra,”  
 
 
El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, del grup municipal Cs, manifesta el 
següent: 
“Nosaltres una mica com ja vàrem expressar en la pròpia Comissió Informativa, 
compartim el posicionament de que s’havia d’augmentar la bonificació per als 
vehicles elèctric però creiem que és una mida que si no va acompanyada del que 
serien punts de recàrrega elèctrics pels carrers del municipi, no serà l’ho 
plenament efectiva que voldríem tots. En aquest cas nosaltres ens abstindrem.” 
 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC, 
indica el següent: 
“Si que és un tema que hem anat discutint moltes vegades,  ha anat sortint i clarificar 
sobre tot això que ha comentat el regidor que era que no es bonificaven aquests vehicles, 
l’Opel Astra que tingui 25 anys si no és que es demostra que està en un club. 
“Han  de tenir una assegurança especial de cotxe antic, o sigui que no li donaran a un 
Opel Astra o un R-5, segurament que no. R-5 que volta per aquí no està bonificat perquè 
no té aquestes característiques, Per tant, jo estaria d’acord en fer aquestes bonificacions 
si es que es bonifiquessin a tots els vehicles per més de 25 anys, aleshores sí, però en 
aquest cas, és un cas molt concret de vehicles que són com de patrimoni, més que 
vehicles que circulin normalment que tinguin més de 25 anys, sinó evidentment estaria 
completament d’acord amb tu. El meu vot és a favor.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria  absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC, Gent de Teià  i PSC-
CP, el vot en contra dels dos regidors del grup municipal de Junts per Catalunya i 
l’abstenció del regidor del grup municipal Cs, adopta els següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per a la seva entrada en vigor el dia 
1 de gener de 2020, en la següent forma: 
 
Article 5è “`Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable” 
apartat c), quedant el següent redactat: 
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“c) S’estableixen les següents bonificacions a la quota de l’impost per a tot 
tipus de vehicles (excepte remolcs) en funció del carburant utilitzat i de les 
característiques del motor, segons la seva incidència al medi ambient: 

- Bonificació del 75% quan es tracti de vehicles elèctrics. 

- Bonificació del 25% quan es tracti de vehicles híbrids que utilitzin com a 
combustible benzina, amb emissions fins 120 g/km de CO2.” 

 
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.  
 
 
 

 
 

Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 22:20 hores del dia al 
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretari, aquesta acta que  llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, 
que ho certifica. 
 
El Secretari  


