Aprovat en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en data
17/7/2015 amb rectificació punt 1 Consorci DO Alella per
Consorci Promoció Enoturística del Territori DO Alella

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm. 8/2015
Caràcter: Extraordinària

A la Vila de Teià, quan són les 21:05 hores del dia u de juliol 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 Lladó, Sr. Francesc Ribas i Paris, Sra. Anni Aparicio
Schwab, 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 punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta
sessió extraordinària:
1.



Periodicitat de sessions de Ple.
Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans
col·legiats.
Vista la proposta de l’Alcaldia, núm. 28/2015, de data 25 de juny de 2015, referent a
la periodicitat de sessions del Ple, creació i composició de les Comissions
Informatives permanents i nomenament de representants de la Corporació en
òrgans Col·legiats.
Atès que l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, estableix que dintre els trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, el President ha de convocar sessió extraordinària del Ple per tractar els
següents punts:
a)

Periodicitat de sessions del Ple

b)

Creació o composició de les Comissions Informatives permanents.
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c)
Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats,
que siguin competència del Ple.
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments de
Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, així com de les
delegacions que l'Alcaldia estimi oportú conferir.
Atès que l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local determina que el Ple portarà a terme sessió ordinària com a mínim
cada dos mesos en els Ajuntaments dels municipis d'una població entre 5.001
habitants i 20.000 habitants.
Atès que l'article 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals determina que les Comissions Informatives permanents són
les que es constitueixen amb caràcter general, distribuint entre elles les matèries
que s'han de sotmetre al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com
qualsevol variació d'aquestes durant el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant
acord adoptat pel Ple a proposta de l'alcalde, i es tindrà cura, dins el possible, de la
correspondència amb el nombre i denominació de les grans àrees en que
s'estructuren els serveis corporatius.
Atès que l'article 125 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats locals estableix que: "A l'acord de creació de les Comissions
Informatives es determinarà la composició concreta d'aquestes, tenint en compte les
següents normes:
a)
L'alcalde és el president nat de totes elles. No obstant, la
presidència efectiva es podrà delegar en qualsevol membre de la
Corporació, a proposta de la pròpia Comissió, després de la
corresponent elecció efectuada en el sí d'aquesta.
b)
Cada Comissió estarà integrada de forma que la seva
composició estigui d'acord amb la proporcionalitat existent entre els
diferents grups polítics representats a la Corporació.
c)
L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la
Corporació que n'hagin de formar part en representació de cada grup,
es farà mitjançant escrit del Portaveu dirigit a l'alcalde i del qual es
donarà compte al Ple.
Atès que l'article 57.5 en relació al 56.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, estableix que les Comissions estaran integrades per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. el nombre de
membres serà proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o igual per a
cada grup. En aquest últim cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.
Atès que l'article 127 de l'esmentat Reglament, estableix que la Comissió Especial
de Comptes és d'existència preceptiva i la seva constitució, composició, integració i
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funcionament s'ajusta al que es troba establert per a la resta de Comissions
Informatives.
Atès que l'article 134 de l'esmentat Reglament estableix que les Comissions
Informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el Ple en
el moment de constituir-les, en els dies i les hores que estableixi l'alcalde o el seu
respectiu president.

La regidora Sra. Maria Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta:
“”Abans de votar, ens podrien aclarir un punt?. Fins ara no hi havia això de l’entitat
urbanística de la Unitat d’Actuació núm. 1 i 2 del Pla Especial Sant Berger, com a
titular i suplent i la Junta de Compensació Rials Garrofers, Gran Vista de Teià, però
el que més m’ha sobtat encara és el de l’Agrupació de Defensa Forestal de Teià
perquè de fet és una entitat independent que te el seu president.”
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, contesta el següent:
“”Hi ha d’haver un representant de l’Ajuntament. De la meva anterior etapa com
alcalde sempre hi havia hagut un representant, que normalment era el regidor titular,
era el regidor de Medi Ambient, perquè hi ha una vinculació directa amb
l’Ajuntament de Teià. Hi ha president de l’Agrupació de Defensa Forestal i hi ha un
representant del govern municipal perquè es coordinen entre altres coses, per
exemple, els plans de prevenció d’incendis, el pla d’actuació municipal pel que fa al
pla de prevenció d’incendis i altres actuacions en que hi participa l’Ajuntament. Vaja,
jo ho recordava que en el seu moment hi havia els nomenaments, en la legislatura
anterior no ho se perquè no hi era, això el secretari ho pot saber.”
El secretari de la Corporació, Sr. José M. Blanco, manifesta el següent:
“A part de les entitats urbanístiques que s’ha esmentat, quan es crea una Junta de
compensació l’Ajuntament ha de designar un representant a l’Entitat Urbanística”
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.- Que el Ple de l'Ajuntament porti a terme les seves sessions ordinàries el
tercer dijous del mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les
20:30 hores.
No obstant això es faculta a l’alcalde perquè de forma excepcional pugui avançar o
retardar, com a màxim un mes, la convocatòria de les sessions ordinàries, sense
que perdi el seu caràcter de sessió ordinària, havent de fonamentar en la Resolució
de l’Alcaldia de convocatòria de la sessió plenària, la justificació que motiva la
modificació de la data de la seva realització. Per a la determinació de la nova data
de la sessió ordinària, haurà de consultar-se prèviament amb tots els portaveus dels
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grups municipals per tal de consensuar-la. En cas de discrepància, la nova data es
decidirà amb el vot ponderat del membres de la Junta de Portaveus.
Si en primera convocatòria no existís el quòrum necessari, s'entendrà convocada la
sessió, automàticament, a la mateixa hora, dos dies després. D'ésser festius o
inhàbils els dies assenyalats, les sessions se celebraran el dia hàbil següent i a la
mateixa hora.

SEGON.- La creació de les Comissions Informatives següents:
Comissió Informativa: Àrea 1.- - Gestió Econòmica: Hisenda, Governació, Promoció
Econòmica.
Comissió Informativa: Àrea 2.- Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura,
Joventut i Esports.
Comissió Informativa: Àrea 3.- Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, urbanisme, Patrimoni
Històric, Mobilitat i Serveis Municipals.
Comissió Informativa: Àrea 4.-Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, Gent Gran,
Sanitat i Cooperació.
Comissions Especials:

1.

Comissió Especial de Comptes

TERCER.- Que les Comissions Informatives permanents celebrin les seves sessions
ordinàries amb periodicitat mensual, els dies i hores que estableixin els seus
respectius presidents, a excepció del mes d’agost.
QUART.- Que cadascuna de les anteriorment esmentades Comissions Informatives
estiguin integrades per tres membres, havent de designar els grups municipals un
membre per a cadascuna d'elles, aplicant per a l'aprovació dels dictàmens el
sistema de vot ponderat, quedant fixades de 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. Anni Aparicio Schwab, en representació del grup municipal Convergència
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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. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià
Sra. Anni Aparicio Schwab, en representació del grup municipal Convergència

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. Anni Aparicio Schwab, 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. Anni Aparicio Schwab, 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
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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:
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. Anni Aparicio Schwab, en representació del grup municipal Convergència

CINQUÈ.- Que la presidència de les Comissions Informatives permanent l'ostenti el
Sr. alcalde-president mentre no es faci proposta de delegació de la pròpia Comissió
després de la corresponent elecció efectuada en el sí d'aquesta.

SISÈ.- Procedir al nomenament dels representants de l'Ajuntament en els següents
Òrgans Col·legiats:
*Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
*Consell Escolar de l'Escola Pública El Cim:
*Consell Escolar de l’Escola Pública El Cim
*Consell Escolar del SES de TEIA
*Consell Escola Bressol Municipal Els Galamons
*Consell Municipal Escolar:
*Consell Municipal d’Esports
*Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans:
*Consorci per a la Normalització Lingüística:
*Consorci Localret
*Consorci de la TDT Maresme
*Entitat Urbanística de Conservació de la Unitat d'Actuació
núm. 1 i 2 del Pla Parcial Sant Berger:
*Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Rials i Garrofers:
*Junta de Compensació Gran Vista de Teià:
*Agrupació de Defensa Forestal de Teià
*Consorci del Parc Serralada Litoral:
*Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de
la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)
*Assemblea General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
*Xarxa Local de Consum
*Consell Municipal de Cultural
*Comissió de Cooperació de l’Ajuntament de Teià
Associació de Municipis per a la Independència
Consorci Denominació d’Origen d’Alella
*Representants Comissions de Garanties d’Admissió 2n cicle Educació Infantil,
primària i ESO
de la següent forma.
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Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià
Alcalde: Andreu Bosch i Rodoreda
Regidor de l’equip de govern: Sra. Montserrat Riera Rojas
Regidor de l’oposició: Sra. Teresa Casellas Abella
Consell Escolar de l'Escola Pública El Cim:
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sra. Silvia Marcos Llagostera
Consell Escolar del SES TURÓ D’EN BALDIRI
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sra. Silvia Marcos Llagostera
Consell Escolar Escola Bressol Municipal Els Galamons
Titular: Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent: Sr. Silvia Marcos Llagostera
Consell Municipal Escolar:
Sra. Montserrat Riera Rojas, grup municipal Compromís amb Teia+ERC
Sra. Núria Andinyac Lladó, grup municipal GT
Sra. Anni Aparicio Schwab, 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. Oriol Ribera Esplugas, 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. Anni Aparicio Schwab, 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. Anni Aparició Schwab, en representació del grup municipal Convergència
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Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Consorci per a la Normalització Lingüística:
Titular:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent:
Sr. Francesc Ribas Paris
Consorci Localret
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sr. Andreu Porta Espelt
Entitat Urbanística de Conservació de la Unitat d'Actuació
núm. 1 i 2 del Pla Parcial Sant Berger:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sr. Jordi Casanovas Garcia
Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Rials i Garrofers:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Junta de Compensació Gran Vista de Teià:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Agrupació de Defensa Forestal de Teià
Titular:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Suplent:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Consorci del Parc Serralada Litoral:
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sra. Montserrat Riera Rojas
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU)
Titular:
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Sr. Jordi Casanovas Garcia
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP
A LA SOSTENIBILITAT.
Titular: Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Suplent: Sra. Montserrat Riera Rojas
XARXA LOCAL DE CONSUM
Titular:
Sra. Silvia Marcos Llagostera
Suplent:
Sra. Anni Aparicio Schwab
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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. Anni Aparicio Schwab
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

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
CONSORCI DENOMINACIÓ D’ORIGEN D’ALELLA
Titular:Andreu Bosch Rodoreda
Suplent:
Francesc Ribas Paris
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LES COMISSIONS DE GARANTIES
D’ADMISSIO
2n Cicle d’Educació Infantil, primària i/o ESO
Sra. Montse Riera Rojas

SETÈ.- Notificar l’anterior acord als organismes i òrgans afectats per la modificació
dels representants d’aquest Ajuntament.

2.-

Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de
nomenaments:

2-1 Resolució de l’Alcaldia núm.392/2015, de 16 de juny, referent al
nomenament de tinents d’alcalde.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 392/2015, de 16 de juny, referent al nomenament de
tinents d’alcalde, que en la seva part dispositiva resol el següent:
“”Primer.- Nomenar Tinents d'alcalde, els següents regidors/regidores:
1a. Tinenta d'alcalde: Sra. MONTSERRAT RIERA i ROJAS
2n Tinent d'alcalde:
Sr. FRANCESC RIBAS i PARIS
3a. Tinenta d'alcalde:
Sra. SILVIA MARCOS i LLAGOSTERA
4rt. Tinent d’alcalde:
Sr. SANTIAGO ALBERT i SESEÑA
Als Tinents/tinentes d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir a l'Alcaldia en la
totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència,
malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions.
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“”Segon.- D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que dugui a
terme i es notificarà, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial
de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà d'aquesta
Resolució.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de
la Resolució de l’Alcaldia núm. 392/2015, de 16 de juny, referent als
nomenaments de tinents d’alcalde

2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 393/2015, de 16 de juny, referent a la
delegació de funcions a favor de regidors.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 393/2015, de 16 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de regidors, que en la seva part dispositiva resol el següent:
“”PRIMER.- Delegar en els regidors i regidores que seguidament es relacionen:
1.-

SRA. MONTSERRAT RIERA i ROJAS, les regidories d'Educació, Medi Ambient

i Cooperació.
2.-

SR. FRANCESC RIBAS i PARÍS, les regidories de Cultura i Patrimoni Històric.

3.- Sra. SÍLVIA MARCOS i LLAGOSTERA, les regidories de Participació Ciutadana
i Gent Gran.
4.- Sr. SANTIAGO ALBERT i SESEÑA, les regidories de Governació i Hisenda.

5.- Sr. JORDI CASANOVAS i GARCIA, les regidories de Serveis Municipals i

d'Esports.
6.- SR. ANDREU PORTA i ESPELT, les regidories de Joventut i Comunicació.
7.- SRA. ANNA M. APARICIO SCHWAB, les regidories de Serveis Socials i
Sanitat.
les següents atribucions que l'alcaldia de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen:
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-Els punts 1 - 6 - 8 i 16 de l'article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals corresponents a les següents matèries:

1) Representar a l'Ajuntament i presidir tots els actes públics que se celebrin en el terme
municipal. Delegar a cada Tinent d'Alcalde la seva representació específica de l'àrea
corresponent.
6) Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i serveis, l'execució de les quals hagués estat
acordada, recavant els assessoraments tècnics necessaris.
8) Dirigir la Policia urbana, rural, sanitària, de subsistència, de seguretat i circulació i de
costums, publicant ordres i circulars d'instruccions.
16) Formar els projectes de pressupost amb l'antelació necessària per tal que puguin ésser
aprovats per l'Ajuntament dintre dels terminis assenyalats.

Aquestes atribucions delegades als regidors, ho són referides al contingut de la
competència de cada regidor, la qual cosa vol dir que un regidor d'una àrea només podrà
representar a l'Ajuntament en activitats de la seva pròpia competència o àrea i mai en la
d'un altre.
La delegació abasta tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de
gestionar-los en general, exclosa la facultat de resoldre actes administratius que afectin a
tercers.
“”SEGON.- L'Alcaldia conservarà les següents facultats en relació a les competències
delegades:
a)
La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels
actes o disposicions derivats en virtut de la delegació.
b)

La d'ésser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.

“”TERCER.- D'aquesta Resolució se'n donarà coneixement al Ple en la primera sessió
que porti a terme, amb independència de les publicacions que siguin procedents.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de
la Resolució de l’Alcaldia núm. 393/2015, de 16 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de regidors.
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2-3

Resolució de l’Alcaldia núm. 394/2015, de 16 de juny, referent a la
delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.

Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 394/2015, de 16 de juny, referent a la
delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local, que en la seva part
dispositiva resol el següent:
“”PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada per quatre regidors, nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d'aquests i que a continuació s'indiquen:
Sra. MONTSERRAT RIERA i ROJAS
Sr. FRANCESC RIBAS i PARIS
Sra. SILVIA MARCOS i LLAGOSTERA
Sr. SANTIAGO ALBERT i SESEÑA
El secretari serà el de la Corporació Municipal, Sr. José M. Blanco Ciurana.

“”SEGON.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:
a)

L'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b)

Les atribucions que l'alcalde de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen i d'acord amb el que s'especifica a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, apartats g), j), ñ), o), i p):

g)

Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel
Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball

i) distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d'urbanització.
ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 €; incloses les
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
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p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000,00 €, així com l'alienació del patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats en els següents suposats:
*La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
*Les de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals
no es trobi en el Pressupost.

c)

Les atribucions que l'Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació
s'expressen i d'acord amb el que s'especifica en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, art. 41, punts 5-7-9-17-18-19-21 i
23:
5) Fer complir les Ordenances i els Reglaments municipals.
7) Exigir a tots els obligats l'exacte compliment dels serveis o càrregues de caràcter
públic, com estadístiques, padrons, censos, pagatges, allotjaments i prestacions
personals i de transport.
9) La concessió de llicència d'obertura d'establiments fabrils, industrials o
comercials i de qualsevol altre classe i de llicència d'obres en general, excepte
que les Ordenances o les Lleis del sector l'atribueixin al Ple.
17)
Disposar despeses dintre els límits de la seva competència i els
expressament previstos a les bases d'execució del pressupost, ordenar tots els
pagaments que es realitzin amb fons municipals i autoritzar els documents que
impliquin formalització d'ingressos a Dipositaria.
18)
Desenvolupar la gestió econòmica municipal d'acord amb el Pressupost
aprovat i rendir comptes a la Corporació de les operacions realitzades en cada
exercici econòmic.
19)

Organitzar els serveis de Recaptació i Tresoreria, sense
perjudici de la facultat del Ple per aprovar les formes de
gestió d'aquest serveis.

21)
Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del
Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d'Intervenció.
23)
Sancionar les faltes d'obediència a la seva autoritat o per infracció de les
Ordenances Municipals, excepte en els casos que aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.
d)

Les atribucions que li atribueixin les Lleis.
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“”TERCER.- La Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l'article 1123, realitzarà les seves sessions ordinàries cada dijous a les 19:00 hores. Si en primera
convocatòria no existís el quòrum necessari, s'entendrà convocada la reunió
automàticament a la mateixa hora, dos dies després. D'ésser festius o inhàbils els dies
assenyalats, les sessions se celebraran l'endemà hàbil següent i a la mateixa hora.
“”QUART .- De la present Resolució se'n donarà coneixement al Ple en la primera
sessió que porti a terme, i es notificarà, a més, personalment, als designats i es
publicarà al Butlletí Oficial de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent de la present Resolució, conforme s'indica al número 1 de l'article 23 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril i a l'article 52 4t. del Reglament d'Organització i Funcionament
de 28 de novembre de 1986.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de
la Resolució de l’Alcaldia núm. 394/2015, de 16 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de la Junta de Govern Local.

3.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la
designació dels seus portaveus.
Vistes les instàncies subscrites per tots els regidors de l’Ajuntament, en les quals
manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup polític municipal, amb
designació dels corresponents portaveus.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, manifesta el següent:
“”Voldríem fer constar en acta que en el moment de signar el document de constitució de
grup polític estàvem immersos en el procés de trencament de la Federació i no teníem
clar si ens havíem de constituir com a Convergència Democràtica o com a Convergència i
Unió. De moment, hem de constituir-nos encara com a Convergència i Unió i ja
procedirem a la modificació quan sigui l’hora.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, es dona per assabentat de
la constitució dels grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus,
segons el següent detall:

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: COMPROMÍS AMB TEIÀ+ERC
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Portaveu del grup: Sra. Montserrat Riera i Rojas
Suplent:

Sr. Andreu Porta i Espelt

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: GENT DE TEIÀ
Portaveu del grup: Sra. Teresa Casellas i Abella
Suplent:

Sra. Bárbara Furment i Tomás

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL:

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Portaveu del grup: Sr. Francesc Ribas i Paris
Suplent:

Sra. Anni Aparicio Schwab

4.- Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels
membres de la Corporació.
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 30/2015, de data 30 de juny de 2015, referent a
la determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres 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
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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
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.
Vista la proposta del regidor de Governació i Hisenda, de data 30 de juny de
2015, que seguidament es transcriu:
“”
Ajuntament de Teià - Proposta de retribucions dels càrrecs electes pel mandat 2015
- 2019
Considerant el saldo disponible de les partides de retribució dels càrrecs electes a 13 de
juny de 2015 i tenint present l’objectiu de no superar la despesa pressupostada per
aquest concepte, es proposa el següent esquema retributiu:
Alcalde Sr. Andreu Bosch.
- Juny, juliol i Agost 2015: per indemnitzacions
- A partir de setembre de 2015: per dedicació parcial de 20 hores setmanals
Retribucions per indemnitzacions (sense juny): 1.756,42€
Retribució bruta total estimada fins finals d’any: 7.946,43€
Costos de Seguretat Social: no n’hi ha
Regidors Sra. Montserrat Riera, Sra. Silvia Marcos i Sr. Francesc Ribas
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- Juny, juliol i agost de 2015: per indemnitzacions
- A partir de setembre de 2015: per dedicació parcial de 15 hores setmanal
Retribucions per indemnitzacions (sense juny): 1.453,80€ per regidor
Retribució bruta total estimada fins finals d’any: 3.750€ per regidor
Costos de Seguretat Social: 1.312,50€ per regidor
Regidors Sr. Jordi Casanovas, Sr. Andreu Porta i Sra. Anna Aparicio
- Juny per indemnitzacions
- A partir de juliol de 2015: per dedicació parcial de 15 hores setmanal
Retribució bruta total estimada fins finals d’any: 5.250€ per regidor
Costos de Seguretat Social: 1.837,50€ per regidor
Regidor Sr Santiago Albert
-

A partir de juny de 2015: per indemnitzacions

Retribució bruta total estimada fins finals d’any: 5.612,25€
Costos de Seguretat Social: no n’hi ha
Regidors Sr. Oriol Ribera, Sra. Maria Teresa Cassellas, Sr Bàrbara Furment i
Sra. Maria Núria Andinyac
- A partir de juny de 2015: per indemnitzacions
Retribució bruta total estimada fins finals d’any: 7.639,25€ tot el grup
Costos de Seguretat Social: no n’hi ha

Amb aquesta proposta de retribucions, s’aconsegueix no superar les quantitats globals
pressupostades pels conceptes de retribució pura, tot i haver un regidor més. Amb una
previsió de tres plens ordinaris i dos extraordinaris des de juliol 2015 fins desembre 2015.
Cal tenir en compte que els costos de Seguretat Social s’incrementen, donat que l’Alcalde
i 6 regidors passen a la modalitat de dedicació parcial. L’increment de costos de la
Seguretat Social ascendeix a uns 4.650€, aquest increment es compensarà a través de la
gestió de conjunta de partides vinculades, per tal de no superar el crèdit total disponible.

“”
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
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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.”

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“”Hi ha un tema sobre sous, que posat i que estan explicats, que no quadra perquè si
calculem per exemple el de l’alcalde 1508x4 mesos i la part proporcional de la paga,
que serà un 4,4 aproximadament, surt 1000 euros menys i amb els regidors igual, o
sigui la paga extra de Nadal com es calcula?.“”
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, fa constar el següent:
“”És mitja paga, per tant sobre 22.750: 7151,79. El que passa és que l’alcalde te
unes retribucions per indemnitzacions els mesos de juliol... “”
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, del grup municipal GT, manifesta:
“Si, en això sí, jo parlo que la paga mitja no serà perquè serà la part proporcional de 4
mesos”
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“Les pagues són semestrals de juny a novembre i per tant és mitja paga. És mitja
paga en el cas dels regidors i l’alcalde que comencen a treballar al mes de setembre i
5/6ns de paga en el cas dels regidors que comencen al juny.
La regidora Sra. Bárbara Furment Tomàs, del grup municipal GT, manifesta el
següent:
“”Ho havia calculat de les dues maneres i en el cas de l’alcalde igual està calculat la
paga sencera, no ho se, perquè 3750 entre 5 són 750 i són 4 pagues i mitja el que
cobra “
El regidor Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“Esteu parlant de l’informe o esteu parlant..”
La regidora Sra. Bárbara Furment Tomás manifesta que esta parlant sobre la
proposta de retribucions i el cost que tindran.
El regidor Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“L’informe és una estimació que anava a màxims. El que volíem amb l’informe era
veure si amb una aposta de màxims això encaixava. Vàrem veure que sí i llavors
vàrem continuar en aquesta línia. Vàrem veure que no hi havia una desviació
important i és per això que vàrem continuar en aquesta línia “
La regidora Sra. Bárbara Furment Tomás manifesta que com no hi havia hagut
Comissió Informativa, era per aclarir-ho.
El senyor alcalde manifesta el següent:
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“La interventora si vol intervenir, valgui la redundància, precisament en el primer punt
de l’acord i en el segon i en el tercer, ha està comptat i indicat d’acord amb la
retribució mensual i la indicació de la paga proporcional que correspongui”.

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal GT,
manifesta el següent:
“”Per la manca de l’equilibri en les hores de dedicació en les diferents regidories i el
que creiem que necessita cada regidoria, ens agradaria votar a favor però no podem,
nosaltres votarem en contra. Considerem que hi ha regidories que amb 15 hores són
insuficients totalment. Altres haguessin pogut quedar en 10. És per la manca aquesta
de coherència.
El regidor Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“En aquest sentit dir que ho hem pensat bé. No solament és la dedicació per la
importància de la regidoria o el volum de la regidoria, és per la capacitat que hi ha a la
regidoria de fer feina també; hi ha regidories que potser exigiran una dedicació
important, serveis l’exigeix segur, però te gent al voltant, te tècnics, segurament a
Educació te més dificultats, ha de desplegar més feina i potser no es veu amb una
intensitat igual que la que podria tenir serveis, però en canvi però no te tècnics i per
tant la dedicació personal ha de ser alta també. És quelcom que segurament el treball
no el veurem i és provable, no sabem què passarà amb el pressupost de l’any vinent,
però ara ho considerem just.
El senyor alcalde, manifesta el següent:
“i en tot cas, voldria afegit sobre aquesta consideració que d’acord amb l’exposició
inicial que ha fet el regidor d’Hisenda no hem aplicat també aquest criteri en sentit
ampli precisament perquè hi havia la limitació pressupostària i per tant no ens hem
volgut desviar de la dotació pressupostària que hi havia en el romanent de totes dues
partides. Això vol dir que deixem oberta la porta perquè de cara al pressupost del
2016 aquesta proposta pugui variar en funció d’aquests paràmetres que
comentàveu.”
El regidor Sr. Oriol Ribera Esplugas, del grup municipal GT, manifesta:
“”Si em permet, senyor alcalde, més que res sobre tot el que volíem exposar era
això que ha exposat la regidora, en cap cas estem en contra del tipus de
retribució ni dels imports dels mateixos, sinó que creiem que hi ha àrees en que
no seran necessàries tantes hores i àrees en que en seran necessàries moltes
més. És així, ni el sistema de retribució ni els imports, sinó que està desajustat en
aquest sentit.
El senyor alcalde manifesta el següent:
“Ho hem entès i insisteixo en que sobre aquesta base el que volia defensar és que
amb aquesta proposta inicial per al 2015, d’acord amb els criteris que hem exposat, jo
com a màxim responsable del govern, si que us puc ben assegurar que aquest
règim de dedicació de 15 hores dels regidors que s’han incorporat al govern, és un
règim de dedicació que és el que s’estableix des d’un punt de vista retributiu, d’acord
amb la consignació pressupostària que tenim al 2015 però sí que vull deixar
constància que la dedicació de tots els regidors és superior a aquestes 15 hores i
també vosaltres doncs ho sabreu perquè heu estat també al govern i per tant un nou
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govern també per començar a fer funcionar l’engranatge de les decisions que s’han
de prendre des del govern necessita una primera fase de molta dedicació i en aquest
sentit la dedicació és simètrica i a més a més que s’ha de llegir implícitament que
volem potenciar també regidories que potser tradicionalment no han estat prou
valorades. Em refereixo a Participació ciutadana, a Comunicació a Sanitat o Serveis
Socials, etc. “

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal CIU,
manifesta el següent:
“”La determinació de les retribucions que proposem no fa més que ratificar i posar
negre sobre blanc el que Convergència ha defensat que és que els càrrec electes
han de tenir un sou d’acord amb la seva responsabilitat i al volum de feina de les
seves regidories respectives. A més a més, i fent un acte de responsabilitat i atenent
a la dotació pressupostària, tal com s’ha dit, que hi ha establerta en el Pressupost de
2015 i que hem aprovat a final de 2014, el govern anterior vàrem considerar que la
fórmula mixta que combina que algun temps es percebin retribucions mitjançant
indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats i la resta que és el gran gruix,
tinguin un sou a dedicació parcial de 15 hores i l’alcalde a mitja jornada és la fórmula
perfecte per acomplir amb més rigor la partida existent i tenint en compte que
respecte el govern anterior era de 7 membres, ara hi ha un membre més, ara és de 8,
tot plegat per donar estabilitat al pressupost i per continuar amb la tasca de contenció
econòmica que tan bon resultat ha donat en l’exercici anterior i aprofitem des de
Convergència per agrair la feina d’immersió que l’equip de govern està fent en aquest
escassament 20 dies i especialment al regidor d’Hisenda que ha elaborat aquesta
proposta de retribucions que ara determinem. A favor.

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

PRIMER.-. Reconèixer a l’alcalde, Andreu Bosch Rodoreda, a partir del mes de
setembre 2015, una dedicació parcial en el desenvolupament del referit càrrec, amb
dedicació de vint hores setmanals, amb una retribució bruta de setembre a
desembre de 2015 de 1.589 €/mes i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Els mesos de juny, juliol i agost seran retribuïts en concepte d’indemnitzacions per
assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerta a l’article 27 de les
Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2015, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2014.
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SEGON.- Reconèixer als regidors i regidores, Sra. Montserrat Riera Rojas, Sra.
Silvia Marcos Llagostera i Sr. Francesc Ribas Paris, a partir del mes de setembre 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 de setembre a desembre de 2015 de 750 €/mes, per regidor, i la
part proporcional de la paga extra de Nadal, i donar-los d’alta en el règim general de
la Seguretat Social, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2015.
Els mesos de juny, juliol i agost seran retribuïts en concepte d’indemnitzacions per
assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerta a l’article 27 de les
Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a 2015, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2014.

TERCER.- Reconèixer als regidors i regidora: Sr. Jordi Casanovas Garcia, Sr.
Andreu Porta Espelt i Sra. Anni Aparicio Schwab, a partir del mes de juliol 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 de
juliol a desembre de 2015 de 750 €/mes, per regidor, i la part proporcional de la
paga extra de Nadal i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
amb efectes des del dia 1 de juliol de 2015.
El mes de juny serà retribuït en concepte d’indemnitzacions per assistència als
òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, establerta a l’article 27 de les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal per a 2015, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2014.

QUART.- Aplicar als regidors Sr, Santiago Albert Seseña, Sr. Oriol Ribera
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas Abella, Sra. Bárbara Furment Tomás i Sra.
Núria Andinyac Lladó, el règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans
col·legiats d’aquest Ajuntament, establerts a l’article 27 de les Bases del Pressupost
municipal per a 2015, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del
dia 18 de desembre de 2014.

CINQUÈ.- Ordenar la publicació íntegra de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal.
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5. Ratificació de l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis
per a la Independència.
Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 26/2015, de data 22 de juny de 2015, referent
a la ratificació de l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per a
la Independència i nomenament de representant.
Atès que l’Ajuntament de Teià és membre de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), per acord de Ple de data 15/03/2012.
Atès que la candidatura íntegra de Compromís amb Teià +ERC va subscriure el
passat 22 d’abril el document de compromís amb l’ANC “Els ajuntaments per la
independència”.
Atès que la candidatura íntegra de Convergència i Unió (Teià) va subscriure el
passat 5 de maig de 2015 el document de compromís amb l’ANC “Els
ajuntaments per la independència”.
Atès que alguns membres de la candidatura de Gent de Teià (candidats núms. 1,
2, 3, 5, 6 i 7) van subscriure a títol personal el document de compromís amb l’ANC
“Els ajuntaments per la independència”.
Vist l’acord de govern subscrit el 8 de juny entre Compromís amb Teià +ERC i CiU
(document públic): “f) Desplegar els acords del compromís “Els ajuntaments per la
independència” subscrit amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i, doncs,
ratificar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i estar al
servei del govern del país abans i després de les eleccions plebiscitàries del
27/S)”, punt que consta també en el parlament de l’alcalde de presa de possessió
del Ple extraordinari del passat 13 de juny.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde-president i deu
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Gent
de Teià i CIU, i l’abstenció de la regidora Sra. Barbara Furment i Tomás del grup
municipal de Gent de Teià, adopta els següents acords:

PRIMER.- Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de Teià a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).
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SEGON.- Nomenar Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de Teià, representant de
l’Ajuntament de Teià a l’AMI.
TERCER.- Col·locar a una de les entrades del nostre poble el rètol homologat
amb la inscripció de “Teià, Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la
Independència”.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:45 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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