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Aprovat en sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament en data 25/11/2015 amb rectificació 

error punt 1 pàg. 4, cognom regidora Montserrat 

Riera Rojas 

 

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DEL DIA  22 D’OCTUBRE DE 2015 

 

Identificació de la sessió:    

Núm.  12/2015 

Caràcter:  Extraordinària 

 

 

 

A la Vila de Teià, quan són les 21:05 hores del dia vint-i-dos d’octubre de dos mil 

quinze, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera 

convocatòria, el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió 

extraordinària, segons convocatòria notificada reglamentàriament. 

 

Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:  

Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert 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. 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.  

 

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer. 

 

Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta 

sessió ordinària: 

 

       DICTÀMENS 
 
         Àrea 1 
 
1. Modificació de membres en Comissions Informatives i Òrgans de 

representació de l’Ajuntament 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 8 d’octubre de 2015 en relació 
a la modificació de membres en Comissions Informatives i Òrgans de 
representació de l’Ajuntament. 
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Vista la proposta del regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal 

Convergència i Unió, de data 2 d’octubre, de modificació de membres en 

Comissions Informatives i  òrgans de representació de l’Ajuntament, amb motiu de la 

presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Gemma Rosell Duran 

 

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 la  modificació de la composició dels membres de les 

Comissions Informatives aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 1 de 

juliol 2015, modificada per acord del Ple del 28 de setembre 2015, en la següent 

forma: 

 

Comissió Informativa: Àrea 1.- - Gestió Econòmica: Hisenda, Governació, Promoció 

Econòmica. 

 

Vocals titulars: 

Sr. Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

Vocals suplents: 

Sr. Andreu Bosch Rodoreda, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

Comissió Informativa: Àrea 2.-  Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, 

Cultura, Joventut i Esports. 

Vocals titulars: 

Sra. Silvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

Vocals suplents: 

Sr. Andreu Porta Espelt, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Abel Ballesteros Monferrrer, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 
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Comissió Informativa: Àrea 3.- Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, urbanisme, 

Patrimoni Històric, Mobilitat i Serveis Municipals. 

 

Vocals titulars: 

Sr. Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. M. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

Vocals suplents: 

Sr. Andreu Bosch Rodoreda, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

 

Comissió Informativa: Àrea 4.-Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, 

Gent Gran, Sanitat i Cooperació. 
 

Vocals titulars: 

Sra. Montserrat Riera Rojas, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

Vocals suplents: 

Sra. Silvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

 

Comissions Especials: 

 

1. Comissió Especial de Comptes 
 

Vocals titulars: 

Sr. Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

Vocals suplents: 
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Sra. Montserrat Riera Rojas, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERC 

Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià 

Sra.  Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

 

Segon.- Procedir a la modificació de nomenament dels representants de l'Ajuntament 

en els següents Òrgans Col·legiats: 

 

Consell Municipal Escolar: 

Sra. Montserrat Riera Rojas, grup municipal Compromís amb Teia+ERC 

Sra. Núria Andinyac Lladó, grup municipal GT 

Sra. Gemma Rosell Duran, grup municipal Convergència  

 

Suplents: 

Sra. Silvia Marcos Llagostera, grup municipal  Compromís amb Teià+ERC 

Sra. Bárbara Furment Tomás, grup municipal GT 

Sr. Francesc Ribas París, grup municipal Convergència 

 

Consell Municipal d’Esports 

Sr. Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC 

Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal GT 

Sr. Francesc Ribas París, en representació del grup municipal Convergència 

 

Suplents: 

Sr. Andreu Porta Espelt, en representació del grup municipal Compromís amb  

Teià+ERC 

Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal GT 

Sr. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

Consell Municipal de Cultura 

Vocals: 

Sra. Sílvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC 

Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT 

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència 

 

 Suplents: 

Sra. Montserrat Riera Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb 

Teià+ERCr 

Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal GT 

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència 

 

XARXA LOCAL DE CONSUM 
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Titular:   Sra. Silvia Marcos Llagostera 

Suplent:   Sra. Gemma Rosell Duran 

 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT DE TEIA 

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AMB TEIÀ+ERC: Sra. Montserrat Riera Rojas 

GRUP MUNICIPAL GT: Sr. Oriol Ribera Esplugas 

GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA: Sra. Gemma Rosell Duran 

suplent 

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AMB TEIA+ERC: Sra. Silvia Marcos Llagostera 

GRUP MUNICIPAL GT:  Sra. Teresa Casellas Abella 

GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA: Sr. Francesc Ribas Paris 

 

 
 
2. Determinació de retribucions a membre de la Corporació 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 8 d’octubre 2015,  de 

determinació de retribucions a un membre de la Corporació. 

  

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el 

seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 

de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els 

membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus 

pressupostos, retribucions i indemnitzacions. 

 

a)  Retribucions 

 Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per 

l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o 

parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les 

corporacions han d’assumir el pagament de les quotes empresarials. 

 

 Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de 

la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació 

de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació 

exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que 

correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 

 

b) Indemnitzacions 

 Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per 



 

  6 

 

les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia 

justificació documental, segons les normes de general aplicació en les 

administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple. 

 

c) Assistències 

 Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial 

percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 

col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la 

Corporació. 

 

Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

règim local, determina la competència del Ple de l’Ajuntament per a la 

determinació dels càrrec que porten aparellada la dedicació parcial i retribució 

dels regidors. 

 

Atès que en el Ple del passat dia 28 de setembre actual la Sra. Gemma Rosell 

Duran va prendre possessió del càrrec de regidora,  ocupant el càrrec que va 

deixar vacant la Sra. Anni Aparicio Schwab. 

Atès que per Resolució de l’Alcaldia 691/2015, de 2 d’octubre, s’ha procedit a 

delegar a favor de la regidora Sra. Gemma Rosell i Duran les regidories de 

Serveis Socials i Sanitat. 

 

Vista la proposta del regidor de Governació i Hisenda, de 2 d’octubre. 

 

Vist l’acord de govern de 8 de juny de 2015 subscrit entre Compromís amb Teià 

+ERC i CiU, punt Vuitè: “Hom proposarà per a l’equip de govern un règim 

retributiu per dedicacions parcials, que s’hauran de fixar d’acord amb el grau de 

responsabilitat, amb els recursos humans tècnics i administratius de què disposi 

cada regidoria i amb els topalls del marc legal vigent i el pressupost municipal. 

Amb tot, els regidors i regidores de govern podran optar alternativament pel règim 

d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, d’acord amb els imports 

fixats pel darrer govern municipal de la passada legislatura.” 

 

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.-.Reconèixer a la regidora Sra. Gemma Rosell Duran, a partir del mes 

d’octubre de 2015,  una dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per 

ostentar delegacions de l’Alcaldia, amb dedicació de quinze hores setmanals, amb 

una retribució bruta d’octubre a desembre de 2015 de  750  €/mes, i la part 
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proporcional de la paga extra de Nadal  i donar-la d’alta en el règim general de la 

Seguretat Social, amb efectes des del dia 1  d’octubre de 2015. 

 

Segon.- Ordenar la publicació íntegra de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la 

Província,  tauler d’anuncis de la Corporació  i web municipal. 

 

3. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs 
municipals per a l’exercici 2016. 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 8 d’octubre de 2015, en relació a 

la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a 

l’exercici del 2016. 

 

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 2015. 

 

Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció, de data 8 d’octubre de 

2015. 

 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert, formula la següent exposició: 

“La modificació de les ordenances afecta d’una banda una adequació d’alguns 
articles a les ordenances de la Diputació, és una actualització d’articles, alguna 
derogació d’un article ja caducat i d’una altra banda la modificació de tres impostos, 
les taxes es mantindran exactament igual com estaven al 2015  i si que modificarem 
tres impostos que són, d’una banda l’IBI, de l’altre les plus vàlues i finalment l’Impost 
sobre activitats econòmiques. 
Pel que fa a l’Impost de l’IBI, l’objectiu del govern ha estat mantenir la recaptació  
global d’IBI per l’Ajuntament, llavors donat que la revisió cadastral del 2010  te un 
efecte sobre la base imposable gradual cada any fins el 2020, la pujada de la base 
imposable d’aquest any  representaria un increment de la recaptació, Per compensar 
això i reduir la pressió fiscal  en la mida que sigui possible, proposem passar d’un  
gravarem del 0,817  o un gravamen del 0,797. Això no vol dir que a tothom li baixi 
l’IBI, això vol dir que al final la recaptació final  serà la mateixa que l’any passat. Això 
pel que fa a l’IBI. 
Pel que fa a les plus vàlues, hem considerat que aquí l’efecte que hi ha  és que deixa 
d’haver-hi una bonificació sobre el càlcul de la base imposable aquest any que el 
2015 és el cinquè any després de la revisió cadastral, s’acaben totes les 
bonificacions, llavors el còmput de les plus vàlues es fa sense cap mena de reducció. 
Això representaria un impacte important sobre el càlcul de les plus vàlues a partir 
d’aquest any, el gravamen estava al 26 %, hem decidit passar-ho al 23%. Això vol dir 
que pujaran lleugerament les plus vàlues als contribuents però l’impacte serà menor 
de l’impacte que tindríem si deixéssim el gravamen en el mateix percentatge que hi 
havia. A més a més en aquest cas he afegit, seguint les ordenances de la Diputació 
una clàusula d’excepció de plus vàlua  que te en compte les dacions en pagament i 
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per les execucions hipotecàries. Per tant són dos casos en els que no obligaríem el 
contribuent a pagar. 
I, finalment, pel que fa al IAE, el que hem determinat bàsicament aquesta pujada , 
pugem una mica l’IAE i no representarà una quantitat significativa  d’ingressos per 
l’Ajuntament  donat que aquest impost afecta bàsicament a les empreses que giren 
factura per més d’un milió d’euros, són poques i la quantitat ingressada a l’Ajuntament 
és petita, però considerem que tenim un IAE que està substancialment per sota 
d’altres municipis de la zona i el que hem considerat és que hauríem de fer una 
aproximació. Per tant passem d’un coeficient de 2 en els carrers on les   zones de 
més taxa, el passem a un 2,2  i la resta de carrers de la vila que era un 1,8 el passem 
a un 2. Aquí és més aviat una adequació al que tenen altres municipis, però això 
tindrà un impacte d’uns 5000 € com a molt, com a molt, en els comptes de 
l’Ajuntament. “” 

 

L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: “”Agraeixo al regidor 
d’Hisenda el resum sintètic de la proposta de modificació de les Ordenances fiscals, li 
agraeixo també el treball intens que ha dut a terme amb els negociats que hi ha 
intervingut, des d’Intervenció, Rendes i Exaccions i en realitat una bona feina de 
govern i amb el personal de la casa.  “ 

 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal 

Gent de Teià, manifesta el següent: 

“”Nosaltres les analitzarem també una a una. L’IBI  la trobem correcta 08:00.. 
la diferència dels 4 punts que va imposar l’Estat  aquest any els que van estar 
perjudicats per aquest tema els últims anys sortiran una miqueta beneficiats, pagaran 
20,30,40 € menys i els que pagaven menys que eren de la mitjana cap a  baix doncs 
els hi pujarà una miqueta, però bé, la veritat és que mantenint els mateixos  
ingressos, un any o altre s’havia d’anivellar. O li pujàvem a un o li baixàvem a l’altre. 
Sobre la plus vàlua trobem que no és la manera de fer de Gent de Teià; en 2 anys ha 
pujat un 45% , l’any que ve desapareix la bonificació marcada per l’Estat  després de 
la revisió cadastral, però l’Ajuntament pot baixar el tipus impositiu per ingressar el 
mateix; l’ha rebaixar a un 23% , Gent de Teià ja ho va comentar en Comissió 
Informativa que creia més correcte un 20%  perquè ja l’any passat va pujar un 25%. 
això suposarà uns ingressos d’uns cinquanta mil euros més a les arques de 
l’Ajuntament, una pujada d’un 17,7 de l’any 2015 a 2016. L’Ajuntament, com he dit, si 
hagués fet un 20%, l’Ajuntament recaptaria el mateix  i no perjudicaria tant al vilatà. 
No tothom que ven és de manera onerosa, hi ha molta gent que està venent les 
cases per un preu inferior al que el va comprar i més per necessitat que per guanyar 
diners  i això els hi perjudica molt. Aquesta trobem que no és correcta.  
I sobre l’IAE  tampoc estem d’acord, encara que l’augment dels ingressos i per 
l’Ajuntament sigui mínim, les empreses estan passant uns anys difícils  i només 
faltava que els hi pugem l’IAE . Així si hi ha poca empresa a Teià,  per molt que 
l’anivellis amb els altres, doncs igual és un incentiu perquè les empreses vinguin a 
Teià, si hi ha poca indústria a Teià les estem convidant a que no vinguin, era una 
manera de quedar-nos amb empreses. 
El nostre vot és en contra. “” 
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El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent: 

“El tema de la plus vàlua hem considerat efectivament el 20% ja ho vàrem parlat en 
comissió informativa, si que és cert que d’una banda les pujades cadastrals es fan per 
dues raons, no?, una per pujar el valor de la vivenda i per tant el valor de venda i una 
altra per recaptar més.  Això quan es va fer el 2010, tenia aquesta doble intenció. 
D’alguna manera el propietari es beneficia perquè el valor cadastral es un valor de 
referència per després fixar el preu de venda i  per tant això comporta un benefici per al 
propietari i per una altra  banda una baixada que tregui tot l’impacte d’una pujada 
cadastral tampoc te molt sentit.  I també entenem que d’alguna manera l’increment de les 
despeses de l’Ajuntament per a l’any vinent serà important, simplement d’una forma 
automàtica perquè hi haurà un 1% de pujada dels salaris de l’Ajuntament que ve fixat per 
Llei i segurament molt possiblement també la compensació del 50% restant de la paga de 
2012. Per tant, d’alguna manera aquests ingressos sense renunciar a repetir un 
pressupost com el d’aquest any quant a despeses d’alguna manera s’ha de compensar i 
hem pensat que més que l’IBI que és un impost que paga tothom, havia de ser algun 
impost que està associat a una herència, a una venda, a una transmissió o un patrimoni  i 
creiem que és més just fer-ho sobre aquest impost que no sobre l’IBI. 
I quant a l’IAE també ho hem considerat. el que passa és que és d’alguna manera establir 
regles de joc, crec que aquesta pujada no és una pujada que des incentivi   a les 
empreses a venir a Teià, no serà el fet de tenir un 2% de coeficient sobre l’IAE sobre la 
part nostra, la realitat és que qui regula l’IAE  no som nosaltres, la major part de l’IAE està 
regulat per Decret i per Llei. Per tant, aquesta petita part nostra que a més a més te 
relació amb la ubicació del negoci, pensem que no és desincentivadora  i en canvi si que 
fixa unes regles de jocs que són una mica diferents, aquestes han estat les dues 
motivacions. “ 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal 

Convergència i Unió, manifesta el següent: 

“”Vull agrair la feina feta des d’Intervenció elaborant padrons també i  la feina  que ha 
fet el regidor d’Hisenda, la nostra consideració entorn de les Ordenances Fiscals que 
presentem aquest any, creiem que són les millors que es poden presentar en un 
context com el que tenim i atenent a dues consideracions: 
Primer, i ens devem també al nostre compromís en campanya  en els nostres 
programes de Convergència i de Compromís amb Teià – ERC de no augmentar la 
pressió fiscal  i la segona és bàsicament no disminuir els ingressos d’un ajuntament 
que no està per massa alegries i que no és per invertir un fet molt difícil avui dia sinó 
per obrir portes cada dia  i poder pagar proveïdors i fer l’activitat més ordinària de 
l’Ajuntament, En quant a  la revisió cadastral que feria referència el regidor d’Hisenda, 
el 2009 no va ser només per recaptar més sinó perquè la Llei obligava a  actualitzar 
els valors cadastrals dels habitatges i això ha repercutit en l’increment del valor 
d’aquestes vivendes i també dels IBIs conseqüentment. El nostre vot és a favor.”” 

 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal 

Compromís amb Teià+ERC  
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“”Nosaltres com a Compromís amb Teià-Esquerra Republicana,  recolzem 
completament la decisió del govern en relació als tributs municipals per a aquest 
exercici 2016 i entenem que són les mesures necessàries, molt ben pensades, molt 
ben argumentades per assegurar un nivell de recaptació que ens permet no renunciar 
a la recaptació per donar tots els serveis al vilatans. Votem a favor.·· 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Únicament vull afegir, recordar, en harmonia amb el que ja ha expressat el regidor i 
també els portaveus de Convergència i de Compromís amb Teià+ERC,  que en 
l’acord de govern que vàrem fer públic en el seu moment a través de diversos mitjans 
de comunicació i xarxes socials i després també el vàrem ratificar en el meu 
parlament de presa de possessió del 13 de juny, parlàvem precisament que un dels 
punts que havien de caracteritzar l‘acció de govern de la legislatura era el de fer 
compatible el manteniment de l’oferta de serveis municipals i d’atenció a les persones 
amb una disminució de la pressió fiscal. Per tant, aquest aspecte, és l’aspecte que 
gira l’entorn de les decisions i les propostes que hem fet. Simplement volia recordar 
aquest acord que ja vàrem fer públic.” 

 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomàs, en representació del grup municipal 

GT, manifesta el següent: 

“Sobre el que ha comentat abans el Sr. Albert, el tema que una revisió cadastral és 
per augmentar els ingressos, no ho veig molt clar, però bé, penso que sí que 
augmenten els ingressos perquè augmenta el valor cadastral, hi ha hagut la reducció 
del 50%  durant quatre anys, un any un 25 %, ja ha anat pujant, 2014-2015 hi va 
haver un augment d’un 25% com ja hem dit abans, cada any anirà pujant un 10% 
perquè pujarà un 10% el valor d’aquests 5 anys que queden, penso que la pujada del 
17,7% és excessiva. El tema que l’Ajuntament necessita més ingressos penso que 
pots fer les mateixes coses amb menys ingressos si  minimitzes costos, no?  En 
aquest Ple sortiran dos exemples de Gent de Teià en el tema de minimitzar impostos, 
no?, un és el de la nau de la Brigada i un altre que ja l’explicarà la Teresa que és la 
manera d’estudiar com poder donar el mateix servei  o millor amb un cost inferior, 
sense carregar al vilatà. carregar al vilatà és el fàcil, deixem els contractes com estan, 
deixem les coses com estan, però penso que també es pot estudiar la manera que 
amb un pressupost inferior o igual, tenir els mateixos serveis. “” 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“simplement en relació a la darrera intervenció, torno a llegir un altre compromís de 
l’equip de govern que vàrem fer públic en el seu moment i que te molta relació amb el 
que ara comentaves, el primer punt deia com a eix estratègic:  Optimitzar els recursos 
humans i els recursos econòmics en favor d’una gestió municipal més eficient; serveis 
de manteniment, policia local, ..organització tècnica i administrativa, oficina 
electrònica, etc. Per tant tenim el compromís també d’optimitzar els recursos de  què 
disposem” 
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El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres que composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde i set 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià+ERC i CIU i 
el vot en contra de quatre regidors del grup municipal de Gent de Teià, adopta els 
següents acords: 
 

Primer.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1  Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles 

  

Ordenança Fiscal núm. 4 

 

Reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana. 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques 

  

Segon.- 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. 

 

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 

al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 

estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

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 de les ordenances modificades. 

 

Cinquè.- 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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Àrea 3 
 

4. Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment enllumenat 
públic i control energètic del terme municipal de Teià. 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 8 d’octubre de 2015, d’aprovació de 

l’expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del  

contracte del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del 

terme municipal de Teià. 

Vist l'expedient tramitat per a l'adjudicació del contracte del Servei de manteniment 
enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià, mitjançant 
procediment obert, que inclou el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, que han de regir la contractació, de conformitat amb el que 
disposa l'article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP). 

Vistos els informes preceptius favorables emesos per Secretaria i Intervenció 
municipal, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona, 
apartat 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, en que es fa constar l'existència de 
crèdit a la partida 320 1650 22709.00, destinada a aquesta finalitat en el Pressupost 
municipal per a l'exercici 2015. 
 
 
La regidora Sa. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal Gent 
de Teià, manifesta el següent: 
“”Gent de Teià, conscient que cada dia entraran menys diners des de les 
administracions i vindran menys subvencions,  vam començar a plantejar-nos la manera 
d’estalviar des de dins. La nostra idea era aprofitar quan acaben  contractes per assumir 
nosaltres aquests serveis. Ara teníem un contracte amb Sece que era el que ens feia el 
manteniment de l’enllumenat públic i realment eren molts diners els que es gastaven, 
ara el que es presenta si que és més ajustat  i està molt acotat però no deixa que 
suposa que estarem pagant un  21% d’’IVA, estarem pagant el benefici a l’empresa que 
s’ho quedi i correm el perill que ens torni a passar el mateix que amb les escombraries 
que portem 4 impugnacions i no sabem com acabarà. Llavors i més ara que podem 
plantejar-nos fer la nau de la brigada properament, la idea era igual que tenim algun 
paleta, tenim jardiners,  poder tenir nosaltres un parell de lampistes que fessin aquesta 
feia i creiem que estalviàvem diners i que podíem assumir-ho des del poble. Es podria 
fer la inversió, és podrien pagar les dues nòmines i segur que estalviàvem diners. Per 
això nosaltres votarem en contra perquè  ho veiem d’un altre punt de vista.” 

 
El regidor Sr, Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal 
Convergència i Unió, manifesta el següent: 
“Nosaltres votem a favor i discrepem del model que proposa Gent de Teià, perquè el 
que suposa un estalvi per una banda, suposa un increment per l'altra i  a més sabem 



 

  13 

 

positivament que el capítol 1 no es pot incrementar a dia d’avui ni un euro. El contracte 
que presentem, treballat molt per l’enginyer municipal  presenta moltes millores que 
repercutiran en el benefici de la col·lectivitat. Votem a favor” 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal 
Compromís amb Teià+ERC, manifesta el seu vot a favor. 
 
El regidor de Serveis, Sr  Jordi Casanovas, manifesta el següent: 
“El que s’ha fet és un estudi de necessitats. S’ha abaixat un percentatge significatiu el 
cost actual amb la nova proposta  i nosaltres estem amb la defensa que com no podem 
ampliar el capítol 1 que per Llei està parada aquesta opció, el que fem és buscar a nivell 
extern que ens donin aquesta solució de millora que estem buscant i que ens ajudi a 
poder completar totes les eficiències que pugui tenir el sistema d’enllumenat a un preu 
més competitiu que el que tenim al dia d’avui i un estalvi significatiu i que correm el risc 
d’impugnació, aquest sempre és un problema o un risc que hi pot haver en quan estem 
a l’administració pública i fem concursos públics, però aquestes són les regles del joc i 
per això sabem jugar” 

 
L’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“”L’aposta del govern és una aposta per una major eficiència del servei. Tots som 
conscients que aquest contracte de Sece és un contracte que ja du molts anys de vigència 
i per tant ja en el nou plec de clàusules es computa un estalvi important de diners però 
l’estalvi  també ve determinat per la major eficiència que ofereix el plec de clàusules 
tècniques, més enllà de l’eficiència, serem molt més eficaços en el servei  quan es pugui 
implementar i a més a més també planifiquem com sabeu amb els diversos exercicis de la 
contractació, un marge d’inversió i per tant aquest marge d’inversió de 30.000 € en 4 anys, 
no és una quantitat excessiva en matèria d’inversió però en canvi si que ens permetrà 
invertir en una millora de la xarxa  per aquesta quantitat anual. Simplement volia acabar de 
complementar aquesta consideració en nom del govern.”” 
 

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de 
Teià, manifesta el següent: 
“Nosaltres som conscients que s’ha ajustat molt, que es fa una part d’inversió i que es 
reduirà molt els costos. Només és el sistema, que pensem que d’alguna manera encara 
podríem ajustar més  i que podríem a lo millor donar feina a gent de poble i de l’altra 
manera sempre són empreses grans que venen i amb la incertesa aquesta  que no sabem 
com acabarà perquè sembla que s’ha posat de moda les impugnacions i nosaltres ho 
veiem d’una altra manera i d’un altre sistema, no que no tinguem clar que això redueix.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres que composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde i set regidors 
que pertanyen als grups municipal de Compromís amb Teià+ERC i Ciu i el vot en 
contra de quatre regidors del grup municipal de Gent de Teià, adopta els següents 
acords: 

Primer- APROVAR l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte del 
Servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de 
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Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les 
ofertes per a la selecció de l'adjudicatari. 

Segon.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars, que 
juntament amb el de prescripcions tècniques, han de regir el procediment obert per 
a l'adjudicació del referit contracte de serveis. 
 
Tercer.- APROVAR la despesa de l’esmentat contracte de serveis que puja la 
quantitat de 174.999,00 € anuals, que inclou l’IVA del 21% per import de 
30.371,73 €, efectuant la seva autorització amb càrrec a la partida 320 1650 
2270900, segons el següent detall: 
 

Exercici 2015: 14.583,25€ 

Exercici 2016: 174.999,00€ 
Exercici 2017: 174.999,00€ 
Exercici 2018: 174.999,00€ 

Exercici 2019: 160.415,75€ 

 
L'autorització de la despesa corresponent als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 
queda condicionada a l’existència de consignació pressupostària en el 
pressupost dels referits exercicis. 
 

 
  Quart.- DISPOSAR l'obertura del procediment obert per a l'adjudicació del referit 

contracte de serveis, disposant la publicació del corresponent anunci de 

convocatòria de licitació del contracte en el DOUE, BOE, BOP, DOGC, web 

municipal - perfil de contractant i tauler d'edictes de la Corporació, concedint un 

termini de 40 dies naturals a partir de la remissió de l'anunci al DOUE, per a la 

presentació de proposicions. 

 
 
 
5. Moció del grup municipal Gent de  Teià per portar a terme la 

construcció de la nau de la Brigada municipal. 
 
Vista la Moció presentada pel grup municipal Gent de Teià,  de data 22 de 
setembre de 2015, registre d’entrada núm. 2015/3473, referent a “Moció per a 
portar a terme la construcció de la nau de la brigada municipal”, que transcrita 
literalment diu el següent: 
 
“” 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

Primer- Vist que per resolució d’Alcaldia núm. 387/2005, de 12 de juliol, es va procedir a 

l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària per compensació bàsica del 
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sector La Plana, sent adjudicat a l’Ajuntament de Teià el proindivís del 6,67% de la finca 

Passeig de La Plana 27, Passeig de Massarosa s/n, per raó de la cessió de 600 m2 de 

sostre edificat amb la construcció bàsica per situar dependències municipals i el restant 

93,33% a Naberoca XXI, SLU, amb destí a usos del sector terciari. 

 

Segon- Atès que mitjançant escrit de data 4 d’abril de 2013, la mercantil Mercadona, SA, 

sol·licita l’inici dels tràmits a l’objecte de possibilitar la instal·lació d’un gran establiment 

comercial de tipus alimentari en l’esmentada finca. 

 

Tercer- Atès que els titulars de la finca són Naberoca XXI, SLU i l’Ajuntament de Teià, 

Naberoca XXI, SLU amb escrit de 15 de maig de 2013 manifesta la seva conformitat amb 

la sol·licitud efectuada per Mercadona, SA i expressa el seu compromís d’adquirir per 

compra a l’Ajuntament, el proindivís del 6,67%. 

 

Quart- En aquest sentit, amb escrit de data 31 de maig de 3013, Naberoca XXI, SLU 

concreta l’oferta de compra de l’esmentat proindivís en import de 335.000 €, import que 

inclou el cost d’una construcció bàsica de 600 m2 de sostre, destinada a dependències 

municipals, assumint el pagament dels impostos que siguin d’aplicació, més les despeses 

de formalització en escriptura pública i inscripció registral. 

 

Cinquè- Atès que amb data 20 de desembre de 2014 l’Ajuntament de Teià va rebre 

l’ingrés dels 335.000 €. 

 

Sisè-  Tenint en compte que actualment la brigada municipal està repartit entre un 

magatzem propietat de l’Ajuntament al mig del poble i una nau ubicada en un local de 

lloguer al Masnou, i que a malgrat la baixada de preu de lloguer aconseguida per GT en 

el 2011, abans era de 60.000 € i  actualment de 38.500 €), encara suposa un cost per les 

arques municipals de 3.208 € mènsules. 

 

Setè- Atès que els diners de la venda, plusvàlua, i taxes per llicències d’obres, ja són a 

les arques d’aquest Ajuntament fa temps i no ens donen cap benefici. 

 

Vuitè- Atès que gairebé un any desprès del cobrament no s’ha encarregat ni el projecte i 

no hem vist cap intenció de l’execució d’aquest, ni per part del anterior govern,  amb la 

regidora d’Urbanisme d’ERC, ni per l’actual, també portada per ERC. 

 

ES PER AIXÒ  QUE GT PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer-  Que es destinin aquests diners, tal com està previst i aprovat per la Generalitat 

de Catalunya, íntegrament al projecte i execució d’una nau d’acord amb les necessitats 

reals de la brigada municipal, en terrenys propietat de l’Ajuntament  dins la mateixa zona 

de la Plana.  

“” 
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Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 57/2015, de data 20 d’octubre de 2015, 
referent a l’esmena de la moció del grup municipal Gent de Teià sobre la 
construcció de la nau dels serveis de manteniment, que transcrita literalment, diu 
el següent: 
 
“” 
Vista la proposta de moció presentada pel grup municipal de Gent de Teià de 22 de 

setembre de 2015 "Moció per a portar a terme la construcció de la nau de la brigada 

municipal". 

 

Atès que l'Ajuntament de Teià va ingressar amb data 20 de desembre de 2014 l'ingrés de 

335.000 € per part de Mercadona SA en concepte de compra del proindivís del 6,67 % de 

la finca del passeig de la Plana 27 i carretera de Massarosa s/n, incorporats a l'exercici 

2015, concretament a l'aplicació pressupostària nances Fiscals CONSTRUCCIÓ BÀSICA 

NAU PER SERVEIS MANTENIMENT. 

 

Atès que els treballs del POUM es troben en tràmit d'aprovació definitiva per part de la 

CTUB i que el nou planejament urbanístic pot oferir noves possibilitats d'ubicació, a part 

de les que ofereix l'actual PGOU. 

 

Atès que abans d'encarregar la redacció del projecte executiu, a compte de l'esmentat 

ingrés, caldrà oportunament acordar la ubicació d'aquesta nau, tot valorant els costos i el 

finançament de les diverses possibilitats d'emplaçament, a fi i efecte d'optimitzar al màxim 

aquest nou equipament municipal. 

 

L'alcalde proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 

 

1. Encarregar el projecte executiu de la nova nau dels serveis de manteniment, amb 

càrrec a l'aplicació pressupostària 320 9330 6220000 CONSTRUCCIÓ BÀSICA NAU 

PER SERVEIS MANTENIMENT, una vegada s'hagi aprovat definitivament el POUM per 

part de la CTUB i una vegada se n'hagi acordat la millor ubicació, d'acord amb 

paràmetres d'eficiència. 

 

2. Executar la construcció i la dotació de la nau municipal una vegada disposem del 

projecte executiu aprovat per Ple, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 9330 

6220000 CONSTRUCCIÓ BÀSICA NAU PER SERVEIS MANTENIMENT i a través del 

corresponent procés obert de licitació de l'obra. 

“” 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda fa constar en relació a aquesta proposta 

d’esmena a la moció presentada,  en data d’avui amb la portaveu del grup 

municipal Gent de Teià, s’ha acordat modificar un epígraf de l’esmena que 

proposàvem, amb l’afegit  següent “ entre els diversos grups municipals”, quedant 

el redactat del paràgraf de la següent forma: “i una vegada se n'hagi acordat la millor 

ubicació entre els diversos grups municipals, d'acord amb paràmetres d'eficiència.” 

callto:320%209330%206220000
callto:320%209330%206220000
callto:320%209330%206220000
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La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de 

Teià, manifesta el següent: 

“”Gent de Teià quan va presentar la moció va ser pensant amb la idea, com abans, 
d’estalviar els 38.500 € que estem pagant de lloguer i ja tirar endavant ara que teníem 
les possibilitats de la nau de la Brigada que feria que, a part que puguin treballar més 
a gust i amb més espai i podríem assumir més coses que ara no hi ha espai per fer-
les, doncs estalviar aquests diners als vilatans. Per això es va presentar. És veritat 
que hi ha hagut canvis últimament, que a primers de més sembla que la CTUB ja ha 
aprovat el POUM, no ens ha notificat encara però sembla que la cosa es veu més 
propera perquè el que no volíem era que es retardés en el temps. Llavors veiem això 
com més proper. Nosaltres estaríem d’acord perquè aquest nou POUM ens presenta 
no sols l’opció de La Plana, sinó també l’opció de Can Llaurador,  que són terrenys 
municipal que no seria una cosa que endarreriria perquè ja els tenim, quan estigui 
aprovat podríem començar el projecte i l’execució. Llavors nosaltres estaríem d’acord 
amb això, però sí que també diem que estaríem d’acord sempre i quan en el primer 
semestre de l’any  que ve tot això funcioni  i puguem al menys començar a preveure 
el projecte. Si no és així, tornarem a parlar.”” 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i París, en representació del grup municipal 

Convergència i Unió, manifesta el següent: 

“”També votem a favor, amb l’esmena de l’esmena, i pensem que la moció que va 
presentar Gent de Teià recull una mica la unanimitat que hi ha en el Consistori de 
volem, tenim uns diners finalistes destinats a la construcció de la nau, tenim la 
necessitat d’estalviar aquest trenta-vuit mil euros que paguem anualment de lloguer 
de nau. Per tant, costa poc posar-se d’acord en aquest sentit. Per tant, votem a 
favor.” 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el vot a favor del grup 

municipal Compromís amb Teià+ERC. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“Avui quan en parlàvem a la portaveu del grup municipal Gent de Teià, doncs 
precisament amb el plànol del nou POUM, que si tot va bé està en bona posició per 
ser aprovat definitivament en breu, veiem que al marge dels terrenys que avui sí que 
disposem de La Plana, hi havia altres terrenys,  tres o quatre possibilitats, algunes 
més idònies que les altres però n’hi havia alguna molt vinculada als terrenys de Can 
Llaurador que semblava també una molt bona ubicació”. 

 

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: 
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Primer.-. ENCARREGAR el projecte executiu de la nova nau dels serveis de 

manteniment, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 9330 6220000 CONSTRUCCIÓ 

BÀSICA NAU PER SERVEIS MANTENIMENT, una vegada s'hagi aprovat definitivament 

el POUM per part de la CTUB i una vegada se n'hagi acordat la millor ubicació entre els 

diversos grups municipals, d'acord amb paràmetres d'eficiència. 

 

Segon.-  EXECUTAR la construcció i la dotació de la nau municipal una vegada disposem 

del projecte executiu aprovat per Ple, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 9330 

6220000 CONSTRUCCIÓ BÀSICA NAU PER SERVEIS MANTENIMENT i a través del 

corresponent procés obert de licitació de l'obra. 

 
PROPOSTES 

 
Àrea 1 
 

6. Ratificació acord Junta de Govern Local referent a determinació dels 
dos dies festius addicionals i canvi de dia festiu d’obertura comercial 
per a l’exercici 2016 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’octubre de 2015, referent a 

la determinació dels dos dies festius addicionals i canvi del dia festiu d’obertura 

comercial per a l’exercici 2016, que no ha pogut estar dictaminada per la passada 

Comissió Informativa, havent de ser aprovat per raó d’urgència en aquesta sessió 

ordinària a l’objecte d’agilitzar els tràmits administratius de l’expedient. 

 

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, 

acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta, de conformitat 

amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

+++ 

 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data  15 d’octubre de 2015, 

referent a la determinació dels dos dies festius addicionals i canvi del dia festiu 

d’obertura comercial per a l’exercici 2016, que transcrit literalment diu el següent: 

 

“” 

Vista la proposta de l’Alcaldia,  de data 5 d’octubre de 2015, referent a la 

determinació dels dos dies festius addicionals i canvi de dia festiu d’obertura 

comercial per a l’exercici 2016. 

 

Atès que l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el 

calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per 

als anys 2016 i 2017, determina que els ajuntaments poden fixar dos dies festius 

callto:320%209330%206220000
callto:320%209330%206220000
callto:320%209330%206220000
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addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial 

municipal i també canviar dues dates dels dies festius determinats a l’article 1 de 

la referida Ordre, havent de comunicar-se l’acord adoptat a la Direcció General de 

Comerç, abans del dia 30 d’octubre de 2015. 

 

Vist l’escrit presentat per diferents concessionaris del Mercat municipal, de data 

30 de setembre de 2015, en el qual es proposa el següent: 

 

- Tancament el dilluns 15 d’agost de 2016 i a canvi obertura el diumenge dia 6 
de novembre. 

- Obertura el diumenge 27 de març de 2016 
- Obertura el diumenge 3 d’abril de 2016 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents 

acords: 

 

PRIMER.- DETERMINAR els dos dies festius addicionals d’obertura comercial 

autoritzada aplicable al terme municipal de Teià, en l’exercici 2016, de conformitat 

amb el que disposa l’article 5 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, indicats a 

continuació: 

 Diumenge 27 de març de 2016 

 Diumenge 3 d’abril de 2’016 
 

SEGON.- CANVIAR el dia festiu 15 d’agost de 2016 d’obertura dels establiments 

comercials, per al diumenge 6 de novembre de 2016, aplicable al terme municipal 

de Teià, de conformitat amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre EMO/156/2015, 

de 22 de maig. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Comerç del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes 

previstos a l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig. 

 

QUART.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament d’aquest acord en la propera 

sessió que es convoqui, als efectes de la seva ratificació 

“” 

 

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, 
aprova ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’octubre de 2015, 
referent a determinació dels dos dies festius addicionals i canvi de dia festiu 
d’obertura comercial per a l’exercici 2016. 
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7. Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluis 

Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 55/2015, de data 15 d’octubre de 2015, 

referent a  la  Moció  en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President 

Lluis Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica,  que no ha pogut 

estar dictaminada per la passada Comissió Informativa, havent de ser aprovat per 

raó d’urgència en aquesta sessió ordinària. 

 

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, 

acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta de l’Alcaldia 

núm. 55/2015, de conformitat amb el que disposa l'article 82.3 del ROF.. 

+++ 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 55/2015, de data 15 d’octubre de 2015, 

referent a  la Moció  en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluis 

Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica, de data 15 d’octubre de 

2015. 

 
El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del molt 

honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 

franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 

democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara 

sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. 

 

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 

il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement 

que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret 

per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En 

aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 

amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 

violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis 

sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el 

President Companys. 

 

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 

recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència 

dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la 
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sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va 

condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que 

ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades 

per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007. 

 

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 

governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des 

d’Alemanya com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius 

països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el 

General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la 

captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats 

continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat 

retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima 

propietària. 

 

Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 

represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 

víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la 

jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha 

la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que 

participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura 

del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal. 

Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem 

que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la 

nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada 

Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració 

comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver 

col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia 

espanyola es nega a declarar nul el seu judici. 

 

Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha 

reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers 

de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al 

Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 

pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la 

Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 

 

Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la 

nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". 

 

En relació als antecedents exposats. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres que composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde i deu 

regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià+ERC, CIU i 

Get de Teià i el vot d’abstenció de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, del 

grup municipal de Gent de Teià, adopta els següents acords: 

 

Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 

polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de 

la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes 

aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui 

reparat. 

 

Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 

desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a 

favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per 

considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels 

Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la 

Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el 

procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el 

corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents. 

 

Tercer. Subsidiàriament, instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la llei 

d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la finalitat d’incorporar 

entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la 

declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 

de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures 

a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així 

com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern 

de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió 

de les sentències declarades il·legítimes. 

 

Quart. Reclamar a l’Estat Espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 

Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 

confiscada a l’arxiu d’Àvila. 

 

Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat 

de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president 

elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que 

s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic. 
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Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 

mentre no siguin reparades moralment les famílies. 

 

Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 

del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament 

Europeu, a l’ONU, a les associacions de recuperació de la memòria històrica, i a 

les entitats, associacions i col·lectius del municipi. 

 
8. Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la 

consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 
9N 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 56/2015, de data 19 d’octubre de 2015, 

referent a la Moció  de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la 

consellera Rigau, amb motiu de  la seva imputació per l’organització del 9N,  que 

no ha pogut estar dictaminada per la passada Comissió Informativa, havent de ser 

aprovat per raó d’urgència en aquesta sessió ordinària. 

 

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, 

acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta de l’Alcaldia 

núm. 56/2015, de data 19 d’octubre de 2015, de conformitat amb el que disposa 

l’article 82.3 del ROF. 

+++ 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 56/2015, de data 19 d’octubre de 2015, 

referent a la de Moció  de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la 

consellera Rigau, amb motiu de  la seva imputació per l’organització del 9N. 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 

catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 

polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 

2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu 

protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través 

de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 

Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 

Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 

Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i 
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han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president 

Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del 

president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a 

la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb 

unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  

 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 

democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

“”Com alcalde sabeu que el passat dia 15 també vaig ser un dels molts alcaldes i 
alcaldesses de Catalunya que va donar suport al president en la seva entrada al 
Palau de Justícia.” 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas i París en representació del grup municipal 

Convergència i Unió,. manifesta el següent: 

“”Expressar que dels quatre delictes que se li imputen al president, a la vicepresidenta 
i a la consellera, precisament són les funcions que ha de tenir un president. 
Desobediència no, el que fa és obeir un mandat popular. Obstrucció a la justícia, no, 
ans al contrari, el que fa és lluitar per la justícia  per i amb Catalunya. Aquestes són 
les funcions d’un president i no n’està usurpant d’altres. Prevaricació administrativa, 
lògicament no i malversació ja sabeu que no perquè els diners que es varen gastar en 
la compra d’ordinadors per fer tot el procés participatiu ara estan donant el seu servei 
a escoles de catalans i catalanes. Votem a favor.” 

 

 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal 

Compromís amb Teià+ERC,  manifesta el següent: 

“Nosaltres tal com diu el punt 3 dels acords de  la moció aquesta proposada, 
manifestem el nostre compromís a decidir lliurement el nostre futur com a Nació i en 
conseqüència defensar el procés participatiu i democràtic per aconseguir-ho. Votem a 
favor”. 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“”Afegir, que m’ho he descuidat quan feia referència a la meva participació del dia 15  
a l’acte de suport a Barcelona al Palau de Justícia, que justament el dia 13, per tant 
això va ser el dimarts 13, seguint una convocatòria dels ajuntament adherits a 
l’Associació de Municipis per la Independència, com ara Teià, els municipis adherits a 
l’Associació Catalana de Municipis i també a instàncies o petició de l’ANC, també de 
Teia i Omnium Cultural, de tots tres municipis, Teià i Alella-El Masnou, també vàrem 
tenir una concentració davant l’Ajuntament en suport de les institucions catalanes, del 
president, de la vicepresidenta i consellera. “ 
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El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres que composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde i deu 

regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià+ERC, CIU i 

Get de Teià i el vot d’abstenció de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, del 

grup municipal de Gent de Teià, adopta els següents acords: 

 

Primer.-  EXPRESSAR el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta 

Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 

procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

 

Segon.- DENUNCIAR l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús 

partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants 

electes per impulsar processos democràtics. 

 

Tercer.- REFERMAR el compromís de l’Ajuntament de Teià  amb el dret 

democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

 

Quart- ENVIAR aquesta moció al president de la Generalitat, al president del 

Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 

local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 

fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 
 
 

 

 

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:50 hores del dia al 

començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a 

secretari, aquesta acta. 

 

El secretari 

 

 


