ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016
Identificació de la sessió:
Núm. 6/2016
Caràcter: Extraordinària

A la Vila de Teià, quan són les 21:00 hores del dia 27 d’octubre de dos mil setze,
es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera convocatòria, el
Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió ordinària, segons
convocatòria notificada reglamentàriament.
Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert i
Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer i Sr. Francesc
Ribas i Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, assistits del secretari de la Corporació
Sr. José M. Blanco i Ciurana i de la interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.
Oberta la reunió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta
sessió extraordinària:

DICTÀMENS
Àrea 1
1.

Aprovació del Compte General del Pressupost d’aquesta entitat de
l’exercici 2015

Vist el Compte General format i informat per la Intervenció en data 12 d’agost de
2016.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 13 de setembre de
2016, en el qual es va acordar:
“”PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2015.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2015, juntament amb
aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o esments, o observacions.

sessió extraordinària del Ple del dia 27/10/2016

TERCER.- DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions, la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu examen i
comprovació, emetent un nou informe.
QUART.- DISPOSAR que en cas que durant el termini d’exposició pública no es presentin
reclamacions, reparaments o observacions, sotmetre a l’aprovació del Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2015.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,.
“”

Atès que l’expedient del Compte General de l’exercici 2015 ha estat sotmès al
tràmit d’informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 16 de setembre de 2017, al tauler i al web municipal, durant
el termini de QUINZE dies, o sigui des del dia 17 de setembre i que durant aquest
termini i vuit dies més no s’ha formulat cap mena de remarques ni observacions.
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 el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2015.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals,.

2.

Creació i Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs municipals per a l’exercici del 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea 1, de data 20 d’octubre de
2016, de creació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’exercici del 2017.
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El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals i de preus públics per a l’exercici del 2017
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
Per part del regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, es fa una exposició
detallada de les modificacions que s’han introduït a les Ordenances Fiscals per al
proper exercici 2017.
La regidora Sr. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
GT, manifesta el següent;
“Primer de tot vull agrair als regidors de l’equip de govern que varen assistir a la
reunió de la Comissió Informativa per poder debatre les ordenances, ja que no
s’havien pogut debatre a les seves comissions i també agrair que s’escoltessin les
nostres propostes i fossin incloses a les ordenances del proper any, com per exemple
la proposta de reduir a 2 € l’entrada a la piscina dels infants a partir de les 5 de la
tarda o la retirada de la proposta de l’ordenança de publicitat de Festa Major.
Una anàlisis així per sobre perquè com que les hem de votar conjuntament, parlaré
de l’IBI, l’ordenança número 1. Ens torbem que tot i que s’ha rebaixat un 0,87 la base
reguladora a causa de la pujada progressiva d’aquesta base, noto que el coeficient de
l’IBI del 0,797, l’impost pujarà un 2,27 % de mitjana per a l’any 2017. És una pujada
que afectarà igual a tots els vilatans, alguns els hi pujarà més i a uns altres menys
pel tema aquest de la revisió cadastral .Si calculem la pujada de l’IBI dels tres últims
exercicis és d’un 4,2%, quan l’IPC dels últims 3 anys ha baixat un 0,1 a Catalunya i la
previsió per a l’any 2017 és una pujada d’un 0,4%. La pujada del 2,27% la trobem
excessiva i creiem que s’hauria d’haver abaixat el coeficient, també aprofitant que
l’any que ve es deixa de pagar algun crèdit i tampoc necessitarem tants ingressos.
A l’Ordenança fiscal 28, que és la de prestació de serveis de piscina municipal,
considerem que pujar el preu del servei no és la solució per evitar el desbordament
que hi ha hagut aquest estiu. El que s’hauria de fer és una bona planificació de
l’entrada dels Casals. Ja sabem que esteu treballant en això, però creiem que no era
necessària la pujada doncs aquesta afecta als teianencs en uns moments difícils com
els actuals. Agraïm que apliqueu la nostra proposta de l’entrada de tarda, ja que
pensem que quan surten de les activitats d’estiu que fan agraeixen poder anar una
estoneta a la piscina. Tot i així no podem votar a favor d’una ordenança on
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s’augmenta el preu de l’entrada principal d’adults i joves, va en contra dels nostres
principis. Quan Gent de Teià va ser al govern va fer un exhaustiu treball per
incorporar diverses modalitats en horaris i sobretot baixar preus, tant en la piscina
municipal com al pavelló municipal en benefici dels vilatans, que va tenir un gran èxit,
en aquell moment felicitat per la pròpia oposició. No creiem que pujar el preu sigui la
solució per evitar un excés de gent, segur que hi ha altres solucions.
La resta d’Ordenances les trobem correctes, la nova, creada per a l’ús d’edificis
municipals és bastant acceptables, però tot i que estem d’acord amb la majoria de
propostes, la més important que és la de l’IBI per a nosaltres, va en contra del nostre
programa electoral i per tant en contra dels nostres principis. En el programa electoral
dèiem que s’havia d’aturar la pressió fiscal i en una segona fase abaixar-la i per
principis el nostre vot és en contra.

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal CiU,
manifesta el següent:
“El nostre vot és a favor i agrair la feina tant dels serveis d’Intervenció com del regidor
d’Hisenda Iago Albert.”
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
CaT+ERC, manifesta el seu vot a favor.
El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, exposa el següent:
“Comentar el tema de la piscina perquè quedi clar. L’única cosa que hem incrementat
ha estat el preu d’entrada i no el preu d’abonament. El 80% de la gent de Teià són
clients de l’abonament i és un tema que cada any va en augment. Aquest any també
hem augmentat la venda d’abonaments i no hem augmentat pas la venda d’entrades.
Senzillament ho podem per intentar fer una mica d’efecte dissuasiu que ens
envaeixin la piscina en moments determinats, no que tinguem una saturació, la
saturació que en tot cas hem tingut aquest estiu han estat dos dies concrets per
saturació als Casals, però com ha estat un gran èxit i ja tenim experiència per l’any
que ve regular-ho i evitar que puguem tenir aquests desbordaments que hem tingut
dos dies concrets. La resta de dies hem tingut espai suficient per seguir venent
entrades i així ho indiquen els fluxos d’entrada i de cotització que hem tingut. Dir que
el preu d’entrada és un requisit que ens ha semblat interessant per evitar doncs això,
que es pugui saturar en un moment o altre la piscina de gent que no agafa
abonaments i en canvi el tema de l’abonament, que és un tema que està pujant, que
cada any en venem més, la gent del poble l’agafa i és un tema que ens dona prou
tranquil·litat. Recordar que la piscina te una saturació màxima de 150 persones. Més
no hi poden cabre. És l’espai màxim que permet la dimensió de la piscina i comentar
que arribar a la màxima, màxima saturació, arribar a 150 persones, hem arribat 2
cops concrets aquest estiu, només dos dies i la resta no hem tingut aquest problema.
En caps de setmana no tenim aquesta saturació, no tenim problemes de capacitat i al
mes d’agost es queda la piscina bastant buit, per tant, hem pensat que era una
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mesura interessant per evitar que ens puguin arribar col·lectius i ens saturis d’una
forma o altra un espai més pensat per a l’àmbit del poble que de fora, però com no ho
podem evitar de cap altra manera, creiem que és una bona opció fomentar que la
gent del poble segueixi amb el tema de l’abonament que és un gran èxit i funciona.
Per tant ho hem fet així.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“En tot cas complementar que el regidor d’Esports i de Serveis és qui també aquest
estiu va canalitzar les queixes que havíem rebut en aquest sentit precisament per
afavorir els abonaments i que persones amb abonament per tant residents o
vinculades amb Teià, no es quedessin fora per una qüestió d’aforament. És una
petició, la qual hem atès. Vull dir que els propis usuaris ens demanaven
d’implementar mesures per corregir aquest factor”
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert i Seseña, manifesta el següent:
“Voldria fer una observació perquè a vegades parlar de percentatges i parlar de
quantitats a l’engròs no dona una imatge molt clara. Quan estem parlant de no tocar
el coeficient i de deixar que s’apliqui aquesta progressió, estem parlant que
l’Ajuntament per aquest efecte ingressarà 50.000 euros més sobre 2.880.000. Vull dir
no estem parlant d’una gran quantitat. La resta del que podien tenir és perquè hi ha
altes en el padró, poques, concretes, estem parlant de 20 euros si ho repercutíssim
d’alguna forma uniforme en tots els rebuts. Això tindrà, com ha dit la regidora Bárbara
Furment, tindrà una repercussió diferent depenent una mica del valor de cada
habitatge, de les obres que s’hagin fet, etc, però estem parlant d’un impacte
relativament petit, més tenint en compte que hi ha altres costos que nosaltres no
controlem que deixen l’Ajuntament gestionant un pressupost de subsistència. És una
realitat, per tant, no hem aplicat una variació del coeficient reductor, hem deixat, això
si que aquesta progressió, que per una altra banda és la que tocava, tingués lloc i
aquesta és la nostra posició.”
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal CiU, manifesta el
següent:
“Incidir en la nova taxa que aprovem, potser l’anunciat fa una mica de por, però
després quan grates una mica, de fet no has de gratar massa, només has de mirar
les exempcions que hi ha de la taxa per utilització de les instal·lacions municipals;
està pensada per cobrir un espai que no teníem cobert que és quan alguna empresa,
sigui local o sigui de la comarca o sigui de fora doncs ens demana la utilització d’un
d’aquests espais i ara que en tenim de nous, tal com deia el regidor Albert, poder
treure algun ingrés, en aquest sentit és bo, però que mai això, mai no canviarà
l’exempció total per a les entitats i per a les persones físiques sense ànim de lucre
que vulguin utilitzar algun dels nostres espais municipals, que ho puguin fer i han de
seguir el procediment que es fa habitualment amb la sol·licitud d’aquests espais als
tècnics responsables de cadascun dels equipaments; es fa la petició i se’ls atorga la
sala com hem fet fins ara. Només era això.”
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La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
GT, manifesta el següent:
“”Sobre el tema de l’IBI dir que un petit impacte de 10, 20, 15, 50, el que sigui, d’
euros, estem parlant d’un 2,27%, un 2,20 %; la majoria de sous porten 2, 3 anys
sense tocar-se perquè l’IPC a Espanya ha baixat un 0,7 %, a Catalunya un 0,1 i
nosaltres creiem que el vilatà, igual que no els hi pugen el sou, no tindríem que pujar,
igual que tampoc estem pujant, bueno si la llum ens puja cada dia no?, però el
pagament a proveïdors i tot això va sobre l’IPC i tampoc puja. Aleshores la pujada la
trobem innecessària i sobre el tema de la piscina, la Núria va comentar que ella és
usuària de caps de setmana amb el qual no es treu l’abonament i diu jo si que ho
veuré reflectit. Que tenim molts usuaris de Teià que ho fan servir els caps de
setmana.””
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Reitero els agraïments al regidor d’Hisenda, a Intervenció també per la tasca i també
a tots els grups municipals que han intervingut en la corresponent Comissió
Informativa.”

El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta de membre que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde president i 7
regidors dels grups municipals Cat+ERC i CIU i el vot en contra de 5 regidors del
grup municipal Gent de Teià, adopta els següents acords:
Primer.- ESTABLIR la taxa per la utilització d’instal·lacions municipals.
Segon.- APROVAR provisionalment l’Ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la
taxa per la utilització d’instal·lacions municipals.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la
modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públics municipals.
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles
Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de tracció mecànica
Reguladora de la Taxa per Recollida
d’escombraries
Reguladora de la Taxa per la prestació

Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscals núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 28
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de Serveis en la piscina municipal
Reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial de les
instal·lacions del Pavelló Poliesportiu
Municipal.
Reguladora del Preu Públic per la
prestació del Servei d’Atenció a Domicili
Preu Públic per la prestació del Servei
de Prevenció d’Incendis Forestals.

Ordenança Fiscal núm. 29

Ordenança Fiscal núm. 50
Ordenança Fiscal núm. 53

Cinquè.- Indicar que les Ordenances Fiscals vigents a l’actualitat, no ressenyades
en el precedent acord, continuaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades i de les modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una
vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com
el text de les ordenances modificades.
Vuitè.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances Fiscals un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb el que preveu l’article 2) del Decret
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes Locals
als Departaments de Governació i d’Economia i Coneixement.
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3.

Declaració de les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al torrent
doctor Barrera, 80-84, com d’espacial interès per circumstàncies
històrico-artístiques.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa àrea 1, de data 20 d’octubre de 2016,
de declaració de les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al Torrent Doctor
Barrera, 80-84, com d’especial interès per circumstàncies històrico-artístiques.
Vista la instància presentada per M.A.P.L., amb data 5 d’agost de 2016, registre
d’entrada núm. 2016/2970, en la qual sol·licita se li apliqui la bonificació del 35 %
sobre la quota de l’Impost girada en expedició de llicència urbanística núm.
35/2016, en expedient d’obres 16/2016, concedida per acord de la Junta de
Govern Local, de data 5 de maig de 2016, en relació a les obres de rehabilitació
de l’habitatge situat al Torrent Doctor Barrera, 80-84, atès que l’edificació està
inclosa en la relació d’immobles, àmbits, jardins i conjunts precatalogats, amb el
número 15, “Ca l’Antiga”
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic municipal, de data 7 d’octubre de 2016, en
el qual es fan constar els següents extrems:
“”
1. Tal com consta en l’acord de JGL de 5-05-16, amb modificació del 12 de maig,
“per poder gaudir de la bonificació del 35% prevista en la quota de l’ impost, caldrà
sol·licitar-ho segons s’indica en la ordenança fiscal 2016, núm. 3, apartat 2n,lletra a),
i correspondrà al Ple de la Corporació la declaració d’especial interès o
circumstàncies històrico-artístiques.”
2. Vista la sol·licitud presentada, per part d’aquest Servei Tècnic, no hi ha cap
inconvenient en que pugui gaudir d’aquesta bonificació.
“”

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data 5 de maig de 2016, amb
la rectificació introduïda per acord de data 12 de maig, que seguidament es
transcriu:
“”
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. M.A.P.L., per a REHABILITACIÓ HABITATGE, al TT
DR BARRERA DEL 80 , sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les
específiques marcades pels tècnics municipals.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM. 35/2016:
Taxes per expedició de llicència d'obres………………….…
958,89 €
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LICURB-OBRES CATÀLEG PATRIMONI 90% (Bonificació)….

Impost sobre construccions i obres……………………….….
Placa d’Obres…………………………….……………………..
“”

- 863,00 €
4.794,46 €
50,64 €

Atès que l’article 7.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, determina que:
“”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 “”

Atès que l’edificació situada al Torrent Doctor Barrera, 80-84, està inclosa en la
relació d’immobles, àmbits, jardins i conjunts precatalogats, amb el número 15,
“Ca l’Antiga”

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.- DECLARAR les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al Torrent
Doctor Barrera, 80-84, com d’especial interès per circumstàncies històricoartístiques, aplicant la bonificació del 35 per 100 sobre la quota de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, a l’empara del que disposa l’article 103.2.a)
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’import de 4.794,46 €, girat a M.A.P.L, en concepte
d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en expedient d’obres 16/2016,
llicència urbanística 35/2016, aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de
data 5 de maig de 2016.
Tercer.- GIRAR una nova liquidació per import de 3.116,40 €, a M.A.P.L., en
concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en expedient
d’obres 16/2016, llicència urbanística 35/2016, per les obres de rehabilitació de
l’habitatge situat al Torrent Doctor Barrera, 80-84.
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4.

Declaració institucional que presenten els grups municipals de CatERC i Convergència de Teià en suport a la realització d’un referèndum
sobre el futur polític de Catalunya.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea 1, en relació a la Moció
presentada pels grups municipals CaT+ERC i Convergència de Teià, de data 10
d’octubre 2016.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 28 de setembre al Parlament de Catalunya el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar la voluntat del Govern de validar
democràticament el procés d’independència. A la seva intervenció, Puigdemont va
recordar que el mecanisme més clar i més acceptable internacionalment per
mesurar la voluntat d’un poble davant d’una decisió històrica és un referèndum
acordat amb l’Estat.
El Govern de la Generalitat té tota la disposició a col·laborar lleialment amb el
govern espanyol per fer possible que votem en un referèndum sobre la
independència de Catalunya. Si l’Estat espanyol accepta el principi democràtic
que els catalans i les catalanes hem de poder votar, aleshores serà possible obrir
una negociació per explorar en quins termes cal desenvolupar el referèndum.
Tot i això, tal com va exposar el president, “aquesta és una oferta que no caduca,
però que no paralitza”. El govern de la Generalitat segueix el seu termini previst
de preparar les estructures d’Estat en 18 mesos i, segons el full de ruta, a finals
del juliol de l’any que ve el Parlament tindrà aprovades les lleis necessàries
perquè Catalunya pugui funcionar com a estat independent, en el cas que la
ciutadania decideixi, amb el seu vot, la proclamació de la independència.
Així doncs, si un cop més es fa impossible l’acord amb l’Estat, serà responsabilitat
del Govern endegar l’arquitectura d’un referèndum a través del qual culmini el
propòsit de retornar a Catalunya el poder polític d’un estat sobirà. El Govern de la
Generalitat ha previst convocar, si no hi ha hagut cap resposta positiva per part
de l’Estat abans del final de la legislatura, un referèndum per a la segona
quinzena de setembre de 2017.

La regidora Sra. M. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta que, com sempre, tenen vot lliure i procedeixen
seguidament a emetre el vot particular de cadascun dels regidors que pertanyen
al grup Gent de Teià:
Sra. Núria Andinyac Lladó: “A favor”
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Sr. Abel Ballesteror Masferrer: “A favor”
Sra. Teresa Casellas Abella: “A favor”
Sra. Bárbara Furment i Tomás: “En contra”·
Sr. Oriol Ribera i Esplugas: “A favor”
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal CiU,
manifesta el següent:
“Nosaltres també tenim vot lliure i com que tot això va de democràcia i va de votar i
ens agradaria destacar molt el segon punt, el segon acord que parla de donar veu i
donar veu tant al sí com al no; des de l’Ajuntament posarem totes les eines que siguin
possibles perquè el debat entre el sí i el no sigui net, plural i ben democràtic. Per
tant votem que sí. A favor.”

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
Cat+ERC, manifesta el següent:
“Des de Cat+ERC mantenim el compromís amb el procés d’independència i en
aquest sentit volem que quedi clar que amb o sense resposta positiva del govern de
l’Estat recolzem la realització del referèndum i volem manifestar que el poble català te
dret a expressar la seva voluntat i decidir sobre la seva independència i per això
votem a favor.”
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Simplement volia recordar que com a responsable del govern municipal i com a
responsable del Consistori municipal, doncs el fet que 12 dels 13 regidors de la
Corporació municipal subscriguin aquesta declaració institucional, ens legitima a
continuar treballant per la defensa de la democràcia al nostre país i continuant estant
al costat del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya i fins i tot denunciar
l’assetjament jurídic a que se sotmeten els càrrecs polítics i institucionals que estan
fent avançar aquests procés per voluntat del poble de Catalunya.
Per tant, és un orgull, crec, en aquests moments ser alcalde d’una Corporació
municipal d’un municipi en què es produeix una declaració institucional d’aquesta
naturalesa amb gairebé per unanimitat amb 12 dels 13 vots, a favor, dels que
componen el Consistori municipal.”

El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres que composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcaldepresident i 11 regidors dels grups municipals Cat+ERC, CiU i Gent de Teià i el vot
en contra de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás del grup municipal Gent de
Teià, adopta els següents acords:
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Primer. Donar ple suport a la convocatòria del referèndum en els termes plantejats
pel president de la Generalitat i estar al costat de les institucions catalanes per
assegurar que la voluntat del poble català es pugui expressar a través de les
urnes.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’Impulsar els debats
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte
desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer.- Posar-se a disposició de la Comissió Interdepartamental d’Impuls de
l’Autogovern i del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència de la Generalitat de Catalunya en tot allò relatiu a l’organització del
referèndum.
Quart. Comunicar aquest acord al president de la Comissió Interdepartamental
d’Impuls de l’Autogovern, al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació
de Municipis per la Independència.

PROPOSTES
Àrea 1
5.

Expedient núm. 2/2016 de declaració de crèdits fallits i/o incobrables.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 20 d’octubre de 2016, d’aprovació de l’expedient
núm. 2/2016, de declaració de crèdits fallits i/o incobrables, que no ha estat dictaminada

per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada la proposta
amb posterioritat a la data de la Comissió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació,
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm.
47/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
**
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 total de 14.100,07 €.
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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
472003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de l’Ordenança
fiscal general
Vist l’informe emès per la interventora, núm. 190/2016, en data 18 d’octubre de
2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR la declaració de crèdits incobrables per import total de
14.100.07 €, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que s’expressa
en l’Annex i llistats que obren en l’expedient DCI 2/2016, 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.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:33 hores del dia al
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari
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Annex

PROPOSTES DE BAIXA FALLITS O/I INCOBRABLES

2/2016

BAIXES ORGT - 1R SEMESTRE 2016 - ACORD PLE NOVEMBRE 2016

ANY
CONCEPTE

APLICACIÓ

BAIXA REBUTS
PRESSUPOSTÀRIA

CONTRET

IVTM

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

Rebuts

Padró Principal 2011

2011

337,41

11500

IVTM

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

Rebuts

Padró Principal 2012

2012

3.050,80

11500

IVTM

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

Rebuts

Padró Principal 2013

2013

2.310,36

11500

IVTM

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

Rebuts

Padró Principal 2014

2014

7.663,17

11500

TESCOMB

Taxa Escombraries

Rebuts

Padró Principal 2012

2012

142,13

11500

13.503,87

TOTAL

ANY
CONCEPTE
CONTRET

BAIXA
LIQUIDACIONS

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

SANCIONS

Sancions Diverses

Liquidacion
s

Relació 2011

2011

300,00

39100

ALTRES
INGRESSOS

Rescabalament

Liquidacion
s

Relació 2012

2012

296,20

39903

596,20
TOTAL

TOTAL BAIXA REBUTS

13.503,87

TOTAL BAIXA LIQUIDACIONS

RESUM TOTAL

596,20

14.100,07
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