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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.: 9/2018 
Caràcter: Ordinària 
 
 
A les 20:37 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que 
presideix l’Alcalde, Sr. ANDREU BOSCH RODOREDA 
 

Hi assisteixen els regidors: 

Sra. Montserrat Riera i Rojas 
Sra. Silvia Marcos i Llagostera 
Sr. Santiago Albert Seseña 
Sr. Jordi Casanovas i Garcia 
Sr. Andreu Porta i Espelt 
Sr. Oriol Ribera i Esplugas 
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer  
Sr. Alex Castan i Delshorts 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
 
 
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Gemma Rosell i  Duran per motius 
professionals. 
 
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la 
interventora municipal accidental, Sra. Cristina JIménez i Vicente.  
 

 
 
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els 
següents acords: 
 
 

 
1. Actes pendents d'aprovar 

 

1.1. PLE2018/7 Ordinària 20/09/2018 
Vist l’esborrany de  l’acta de la sessió ordinària corresponent al dia 20 de setembre de 
2018. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació, en la 
versió original, sense fer rectificacions. 
 

 

 
1.2. PLE2018/8 Extraordinària 25/10/2018 
 
Vist l’esborrany de  l’acta de la sessió extraordinària corresponent al dia 25 d’octubre de 
2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació, en la 
versió original, sense fer rectificacions. 
 

 

 
2. Dictàmens 

 
2.1. PRP2018/1366   MOCIO  a favor  de l'absolució dels  presos polítics 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 de novembre de 2018, 
referent a la Moció a favor de l’absolució dels presos polítics. 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels 
cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van 
poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un 
nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies 
els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president 
Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell 
Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre 
les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 
de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana 
la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització 
de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
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Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va 
succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van 
practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien 
exercir el dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana.  
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que 
defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de 
España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes 
i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de  la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 
el retorn de les persones exiliades.  
 
Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 
preses polítics i persones exiliades.  
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Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
 

 

 

2.2. PRP2018/1372   Ratificació de la Resolució 92/XII, del Parlament de 
Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència, aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 de novembre de 2018, de 
ratificació de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya. 

 

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 
92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la 
recuperació de la convivència. 
 

L’Ajuntament de TEIA vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol 
destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta 
el següent: 
 

II. Institucions i administracions 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les 
llibertats fonamentals: 
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social 
i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els 
actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la 
judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals. 
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte 
de la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans. 
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció 
en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017. 
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 
 
 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 
adopta els següents acords: 
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1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre 
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el 
dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 

 

 

2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la 
Casa Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

 

 

 

2.3. PRP2018/1379   Rectificació de la modificació  de la Plantilla de 

l'Ajuntament de Teià 2018 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  15 de novembre de 2018, 
referent a la rectificació de la modificació de la Plantilla de l’Ajuntament de Teià 
2018. 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament, de la sessió extraordinària de data 25 d’octubre 
de 2018, on es va aprovar la modificació de la plantilla del personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Teià, en el sentit d’incloure les següents places al Quadre de Llocs 
de treball de la Plantilla Laboral, com a vacants fins la seva cobertura definitiva, 
segons el següent detall: 
 

QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 
LABORAL 
     
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS     

Categoria Grup 
N. 
Places Vacants  

Aux.Administratiu/va Intervenció C2 1 1  
Tècnic/a Recursos Humans A2 1 1  
     
SERVEIS TERRITORIALS     

Categoria Grup 
N. 
Places Vacants  

Aux.Administratiu/va Serveis tècnics C2 1 1  
     
SERVEIS PERSONALS     

Categoria Grup 
N. 
Places Vacants  

Educador/a Social A2 1 1  
Treballador/a Social A2 1 1  
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Atès que amb la notificació d’aquest acord, s’ha detectat un error en la classificació 
de 2 de les places modificades. 
 
Atès que a la reunió de la Mesa extraordinària de negociació del passat dia 2 
d’octubre es va acordar amb  la representació del personal laboral i funcionari 
incloure les places d’auxiliar administratiu/va de Serveis Tècnics i d’Auxiliar 
administratiu/va d’Intervenció a la Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2915, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
 
Atès que l’article 22.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el 
Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal. 
 
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 rectificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de la sessió 
extraordinària del passat dia 25 d’octubre, i aprovar la modificació de la plantilla del 
personal funcionari i del personal laboral fix de l’Ajuntament de Teià, incloent les 
següents places al Quadre de Llocs de treball de la Plantilla Laboral, com a vacants 
fins la seva cobertura definitiva, segons el següent detall:  
 

QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA LABORAL 

     

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS     

Categoria Grup 
N. 
Places Vacants  

Tècnic/a Recursos Humans A2 1 1  

     

SERVEIS PERSONALS     

Categoria Grup 
N. 
Places Vacants  

Educador/a Social A2 1 1  
Treballador/a Social A2 1 1  

 

I, incloent 2 places d’Auxiliar d’Administració General a la Plantilla de personal funcionari, 

com a vacants fins la seva cobertura definitiva, segons  el següent detall:  
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PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI  

Administració General    

Escala / Subescala / Classe    

Subescala Auxiliar Grup 
N. 
Places Vacants 

Auxiliars d'Administració General C2 5 3 

 

Segon.-  EXPOSAR al públic l’acord de rectificació de la modificació de la Plantilla 

orgànica  del personal laboral fix i funcionari d’aquest Ajuntament, per un termini de 

15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona. 

 
Tercer.-  NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal laboral i 
funcionari d’aquest Ajuntament. 
 

 

 

 
2.4 PRP2018/1387   Concessió TEI DE PLATA 2018 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  15 de novembre de 2018, 
referent a la concessió del Tei de Plata 2018. 
 
Atès que ha estat un servei a les famílies i als infants del municipi durant 50 anys, 
de manera ininterrompuda i sent l’única escola bressol del poble bona part 
d’aquests anys. 
 
Atès que sempre han tingut cura dels infants per ajudar-los a aprendre i a créixer, 
amb professionalitat, des del respecte i l’estimació com a valors principals del seu 
treball diari com a educadores. 
 
Atès que han promogut una educació basada en una bona relació afectiva i 
estimuladora amb els infants per tal de proporcionar-los seguretat i alegria i ajudar-
los a créixer i  a compartir.  
 
Atesa la perseverança de la M. R. capaç d’actualitzar la seva formació a les 
necessitats educatives i pel relleu generacional de l’A. S. que ha sabut mantenir 
l’equilibri entre la tradició  i la modernitat del centre. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
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Primer.- Concedir el Tei de Plata 2018  al Centre d’Educació Infantil Bambi, el 
“Bambi”, 

 
Segon.-. Fer constar en el Tei de Plata la següent inscripció: 
 

“Al Centre d'Educació Infantil Bambi, per la tasca 
educativa desenvolupada durant 50 anys al servei dels 
infants i les famílies de Teià” 

 

 

 

 

2.5. PRP2018/1388   TEIANENC DE L'ANY 2018 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 15 de novembre de 2018, 
referent a la declaració del Teianenc de l’any 2018. 
 
Realitzat el procés participatiu per proposar candidats al Teianenc de l’Any 2018, 
les propostes de la ciutadania i validades per la comissió de garanties han estat: 
 
L. D. (cooperant internacional) 
Per haver impulsat i coordinat el projecte Gomesi d’apoderament de la dona a 
Uganda amb la seva ONG Djouma i col·laboració de Petits Detalls. 
 
D. C. (Taxista) 
Per haver realitzat serveis gratuïts de taxi el 21D, entre els quals destaca portar una 
dona de 92 anys de Barcelona a Caldes perquè pogués votar. 
 
M. S. (actor) 
Per haver estat seleccionat per la Companyia teatral Dagoll Dagom per formar part 
del repertori d’actors per a la seva nova producció Maremar, una adaptació de l’obra 
Pèricles, el príncep de Tir, de William Shakespeare, amb música i lletres de Lluís 
Llach. 
 
Atès el procés de votacions per escollir el Teianenc de l’Any i vista l’acta de 
recompte de vots realitzada amb data 8 de novembre de 2018, resultant 
guanyadora la Sra. L. D.. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.- Declarar guanyadora del Teianenc de l’Any 2018, a L. D. i V., segons la 
proposta ciutadana més votada. 
 
 
Segon.- Fer constar a la placa la següent inscripció: 
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“”                                      TEIANENCA DE L’ANY 2018 
 

“Per haver impulsat i coordinat el projecte Gomesi 
d’apoderament de la dona a Uganda amb la seva ONG Djouma 

i la col·laboració de Petits Detalls:” 
 

EPICTET LP 
CLeMENTIS 

 
         Del segle II dC      AL  2018 
Epitec, esclau de Luci Pedani               L. D. i V. 
        Clement      
“” 

 

 
 
 

2.6. PRP2018/1353   Moció sol·licitant que les estacions de tren del Masnou i 
Ocata passin a integrar-se a la zona tarifària 1 - primera corona 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  13 de novembre de 2018, 
referent a la Moció sol·licitant que les estacions de tren del Masnou i Ocata passin 
a integrar-se a la zona tarifària 1 – primera corona. 
 
Històricament  El Masnou, Alella i Teià i els seus habitants, han patit un greuge 
comparatiu pel que fa a la pertinença a les corones o zones tarifàries del transport 
públic. Tant és així que, fins a la data d’avui, municipis més allunyats del centre de 
Barcelona pertanyien a la zona 1, mentre les dues estacions de tren del Masnou i 
Ocata s’encabien dins la zona 2. 
 
La proximitat a la ciutat de Barcelona, fa que diàriament centenars d’habitants de Teià 
es desplacin fins a ella, la majoria de vegades per motius laborals o d’estudis. I que 
molts d’aquests desplaçaments es realitzin mitjançant la línia ferroviària, contribuint 
també d’aquesta manera a una mobilitat més racional i sostenible. 
 
Aquesta mateixa problemàtica també la pateixen centenar de veïns i veïnes de les 
poblacions veïnes de Masnou  i Alella, que fan servir els ferrocarrils per als seus 
desplaçaments des del Masnou i Alella a Barcelona i en sentit contrari. 
 
 
En els últims dies s’ha sabut que l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) prepara la 
integració de prop de 18 municipis, actualment ubicats dins la zona 2 del mapa tarifari, 
a la zona 1, per a l’any 2019. 
 
Aquesta modificació suposarà que els viatgers d’aquests municipis passin a abonar 
10,20 euros per una tarja T-10, que a dia d’avui té un cost de 20,10 euros, o 54 euros 
enfront els 72,70 euros que paguen a dia d’avui per una T-Mes 
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Segons sembla, els municipis que canviarien de zona i, per tant, veurien reduïts els 
preus dels seus desplaçaments, són els següents: Badia del Vallès, Barberà del 
Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat,  
Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló i Torrelles. 
 
Així doncs, amb aquesta mesura, lluny de solventar el greuge històric que pateix la 
nostra vila, l’incrementa i el fa més greu, en veure com municipis que estant força més 
allunyats de la ciutat de Barcelona que Teià, canvien de zona tarifaria i veuen reduïts 
els preus dels seus bitllets. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, de data 
18 d’octubre de 2018, en el qual es disposa traslladat a l’ATM i a la AMB  la voluntat 
que les dues estacions de tren del Masnou i d’Ocata passin a integrar-se dins la zona 
tarifària 1, a partir de l’1 de gener de 2019 i sol·licitar que aquesta integració sigui 
efectiva des d’aquesta data. 
 
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.- TRASLLADAR a l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità)  i a l’AMB (àrea 
Metropolitana de Barcelona) la voluntat de l’Ajuntament de Teià de que les dues 
estacions de tren del Masnou i  Ocata, passin a integrar-se dins la zona tarifària 1, a 
partir de l’1 de gener de 2019 i sol·licitar que aquesta integració sigui efectiva des 
d’aquesta data. 
 
Segon.- INSTAR el govern municipal a iniciar, de manera immediata, les actuacions 
necessàries per tal d’intentar assolir l’objectiu esmentat a l’acord primer i a mantenir 
puntualment informats la resta de grups municipals del consistori de les gestions que 
realitzi i del resultat de les mateixes. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’ATM, a l’AMB i als Ajuntament del Masnou i Alella. 
 
Quart,- PUBLICAR aquesta Moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són: la pàgina web i el butlletí Municipal Informatiu. 
 
 

 

 

2.7. PRP2018/1344   Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci 
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  13 de novembre de 2018, 
referent a la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 
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Vist el contingut dels vigents Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme. 
 
Vist que la Junta General del Consorci, en sessió ordinària del dia 10 d’octubre de 
2018, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per tal 
d’adaptar-los a la petició de la Diputació de Barcelona, per reduir el nombre dels 
seus membres representants en els òrgans de govern del Consorci, a l’objecte que 
el Consorci deixi de formar part del sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que en relació amb els aspectes procedimentals  cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de la Junta General, ratificat pels ens i 
les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que 
per a la constitució, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una 
aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de trenta dies. 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data  6 de novembre de 2018,  ref. núm. 25/2018, 
emès en compliment del que disposa l’article 179.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
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.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat 
inicialment per acord de la Junta General de data  10  d’octubre de 2018, d’acord 
amb el text que s’incorpora com a ANNEX a aquest acord, formant-ne part del 
mateix a tots els efectes legals. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats 
que han exercit la iniciativa. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 
del Maresme pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap 
reclamació o suggeriment. 
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Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, 
es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i 
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la 
publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts,  definitivament aprovada 
en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, als efectes escaients. 
 

 

 

 

3. Mocions d’urgència 

3.1 PRP20181453 Expedient núm. 1/2018 de declaració de crèdits fallits o/i 

incobrables 

Vista la proposta de l’Alcaldia  de data 14 de novembre de 2018, d’aprovació de 

l’expedient 1/2018, de declaració de crèdits fallits  o/i incobrables,  que no ha estat 

dictaminada per la Comissió Informativa corresponent, atès que va quedar sobre la 

taula en la reunió de la Comissió als efectes de formular consulta als Serveis de 

Recaptació/Intervenció. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
d’aprovació de l’expedient 1/2018, de declaració de crèdits fallits  o/i incobrables. 

** 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, declaració de crèdits fallits o/i incobrables,  formulada 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per un import de 
66.309,00 Euros. 
 

Vist allò que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació, 
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 16 i 80 de la Llei 
472003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de l’Ordenança 
fiscal general. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor, en data 14 de novembre  de 2018. 
 
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal Gent 
de Teià, manifesta el següent: 
“Com ha dit el regidor, ens va sobtar a la Comissió l’import total dels incobrables i realment 

hem tret la conclusió que hem d’actualitzar el padró de vehicles de Trànsit que cobrem i 
potser s’han donat de Baixa a Trànsit, l la persona que ha donat de Baixa no ho ha 
comunicat a l’Ajuntament i seguim enviant rebuts sobre vehicles que no existeixen i els 
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temes legals de les empreses que els permeten fer accions concursals i insolvents i deixen 
de pagar i així queda. Ho hem intentat i s’ha clarificat una mica més la informació.“ 

 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent: 
“En tot cas per afegir. És cert que una de les coses que vàrem identificar és que hi havia 

matrícules de vehicles molt antigues, que es continuaven passant rebuts i d’alguna manera 

es va suggerir la revisió del padró de vehicles. És quelcom que haurem d’abordar.“ 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria  absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, adopta els següents acords: 
 

Primer.- APROVAR la declaració de crèdits incobrables per import total de 
66.309,00 €, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que s’expressa 
en l’Annex i llistats que obren en l’expedient DCI 1/2018, així com la corresponent 
baixa en els comptes de drets reconeguts pendents de cobrament mentre no es 
rehabilitin dins del termini de prescripció. 
 
Segon.- ORDENAR que l’expedient sigui exposat al públic durant el termini de 
quinze dies hàbils mitjançant anunci publicat en el tauler d’anuncis i en el Butlletí 
Oficial de la Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament 
l’indicat expedient. 
 
 

 
 

4. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 479 a la 
número  613 /2018. 

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 479 a la 613/2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorden donar-se per 
assabentats de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 479 a la 613 de 
2018. 
 
 
5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de 

fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal. 
Informe Data acord Junta 

de Govern 
Detall 

166 20/09/2018 ADO – 13/09/2018 

172 20/09/2018 Nòmina setembre 

183 04/10/2018 ADO – 04/10/2018 

201 25/10/2018 ADO – 25/10/2018 

206 25/10/2018 Nòmina octubre 
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Vistos  els acords de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre 2018, 4 
d’octubre 2018 i 25 d’octubre 2018, anteriorment detallats i els informes 
d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  166, 172, 183, 201 i 206. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre 2018, 
4 d’octubre 2018 i 25 d’octubre 2018, anteriorment detallats i dels informes 
d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  166, 172, 183, 201 i 206. 
 

 
 

6 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de 
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.  

Informe Resolució Data Detall 
169 2018/506 27/09/2018 Caixa Fixa 2n trimestre 2018 

173 2018/488 20/09/2018 Complements extres nòmina setembre 

 
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia núm. 506/2018 i 488/2018, anteriorment 
detallades  i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm.  
169/2018 i 173/2018. 
  
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia núm.  506/2018 i 488/2018, 
anteriorment detallades  i dels informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu 
núm.  169/2018 i 173/2018. 
 
 

7. Suggeriments i preguntes 
 

7-1 Manifestacions de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda 

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

“Si m’ho permeteu abans de passar paraula als grups municipals, voldria fer alguns 
agraïments mes enllà dels que ja hem pogut fer en relació a la concessió del Tei de plata 
2018 i en relació a la Teianenca de l’any 2018, deixeu-me felicitar d’una banda i també 
agrair a la comissió de la Festa Major la seva tasca, sempre una tasca intensa i sense la 
qual difícilment, tenim un representant de la comissió de  festes a la sessió plenària però 
us demanem tan  al regidor de Cultura,  com jo mateix, com membre de la comissió de 
festes,  que faci extensiu l’agraïment i, agraïment que vull fer extensiu a totes les entitats 
locals que han participat, naturalment també a la regidoria de cultura per liderar el programa 
de la Festa Major, però al cap de vall, totes les regidories que directa o indirectament hi 
participen que són pràcticament totes, per tant crec que ha estat una molt bona Festa Major 
i que vagi per endavant aquest agraïment i aquesta felicitació. 
En segon lloc deixeu-me també felicitar la regidora de Participació Ciutadana, per l’èxit dels 
primers pressupostos participatius que no han acabat diguem-ne!!, s’ha procedit a la recta 
final del veredicte final del procés de participació fa pocs dies a l’espai de Can Llaurador i 
es va poder anunciar quins eren els resultats d’aquest procés de votació ciutadana, agrair 
doncs i felicitar a la regidora per aquests que han estat els primers pressupostos 
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participatius, n’estem des del govern però, jo crec que  també com que hi heu participat 
tots els grups municipals en primera persona, crec que tots ens n’hem de felicitar, felicitar 
també als membres que han format part de la comissió del seguiment d’aquest procés i ara 
tenim el repte, naturalment, d’incloure aquests projectes seleccionats en els pressupostos 
del 2019, que si tot va bé els podrem passar a discussió en el Ple extraordinari del mes de 
desembre. 
Deixeu-me aprofitar també l’avinentesa, per agrair molt especialment al  Serveis Tècnic,  a 
la Policia Local i a la Brigada municipal i al cap de vall també, a tots el negociats que hi han 
participat pel seguiment que s’ha fet al llarg dels darrers 5 mesos de les obres de renovació 
del clavegueram del passeig La Riera, estem pendents ara naturalment del tancament de 
l’obra, sempre és una fase doncs més entretinguda, però podem dir que l’obra pràcticament 
està enllestida i hem pogut, fins i tot complir els terminis que inicialment s’havien establert, 
vull felicitar a tot el personal de la casa de l’Ajuntament que hi ha participat de manera molt 
directa, insisteixo els Serveis Tècnics Municipals amb un seguiment diari i que la feina 
encara no l’han acabada, la Policia Local i la Brigada Municipal, i també naturalment tots 
els serveis que han fet possible tota la tramitació d’una obra complexa des de Secretaria, 
Intervenció, etc;, era una oportunitat també que volia aprofitar 
I acabo i us passo la paraula, ho faig avui, perquè vam creure oportú no fer-ho en la anterior 
sessió ordinària, la de setembre, sobre donar compte o informar, de fet tots els Grups 
Municipals hem estat informats des del primer moment, del pacte d’amistat i col·laboració 
que vam signar a Polònia, a la ciutat de Łużna el 9 de setembre de 2018, un pacte d’amistat 
i col·laboració, que és un compromís d’intencions dels tres ajuntaments, dels Ajuntament 
de Massarosa, agermanat amb Teià, o l’Ajuntament de Łużna, Polonia i l’Ajuntament de 
Teià, Łużna agermanat al seu torn amb Massarosa i el vam signar, aquest document, a la 
sala de Plens de Łużna, els tres alcaldes, i simplement el que expressa en tres llengües, 
en italià, polonès i català, aquest pacte d’amistat i col·laboració diu que com a símbol 
d’amistat entre les nostres comunitats locals per tal de mantenir i desenvolupar les millors 
relacions humanes a través de la trobada i d’intercanvi d’experiències. No ho vaig passar 
per Ple al setembre perquè abans n’havíem de donar compte a la comissió 
d’agermanament que es va reunir a l’octubre, crec recordar, i per tant com ja se’n va donar 
compte a la comissió d’agermanament i a més a més aquest és un pacte que 
afortunadament fa participar en primera persona, i agafar el testimoni i el lideratge i el relleu 
precisament a l’institut Turó d’en Baldiri de Teià, juntament amb els instituts de Massarosa 
i d’Łużna, que és  un procés que d’alguna manera ja s’ha iniciat, que vagi endavant i que 
comptin naturalment amb el suport de l’Ajuntament de Teià, però estem molt contents que 
la comunitat educativa de tots tres municipis puguin tirar endavant aquest projecte 
d’intercanvi d’experiències a l’ entorn de l’educació, a l’entorn de la ciència i d’intercanvi 
d’experiències. 
 
 

 
7-2 Manifestació de la regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació 
del grup municipal GT. 
 
La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 
el següent: 
“Primer de tot  felicitar a l’ADF, ja que pertany a la meva àrea, però també perquè, bé, 
m’explico, a l’ADF pel premi que va rebre de la Diputació, el Rossend Montane, que es 
tracte de la prevenció  d’incendis, per la gestió feta de tot l’entorn  del Vedat, de 
l’aprofitament de l’aigua i tota la feina que fan, felicitar-los i també dir que me’n  sento molt 
orgullosa particularment perquè vaig ser  durant un temps la regidora de Medi Ambient i 
vaig tenir força contacte amb ells, m’agradava pujar-hi abans, ara desgraciadament per 
problemes físics no puc fer-ho, però si que m’agradaria que se’ls fes arribar pues també en 
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nom de tot l’Ajuntament, aquesta felicitació perquè crec que és un premi molt important, en 
tenen molts, però aquest és un premi molt important i crec que cada vegada costa més que 
els hi donin perquè una vegada els mateixos del jurat, van dir que es que Teià té molts 
premis,  són molt bons i té molts premis, però m’alegra que els hi hagin tornat a donar 
perquè s’ho mereixen. I volia fer constar-ho.” 
 

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

“Naturalment, ja els hi hem fet arribar, però està molt bé que els  hi fem arribar aquesta 
felicitació  en nom de tota la Corporació Municipal, a més a més que en aquesta ocasió a 
diferència de les altres vegades que eren premis sobre  tasca o obra realitzada  o 
organització, en aquest cas és un projecte a desenvolupar, és la primera vegada que el 
premi Rossend  Montané es guardona a través d’un Projecte que a desenvolupar i per tant 
que la primera vegada hagi anat a parar a l’ADF de Teià, doncs es naturalment per sentir-
nos orgullosos, tenim el diumenge, precisament I com a portaveu, hi estàs convidada 
diumenge si et ve de gust pujar al Refugi de la Ferreria del Vedat, fem una mica de 
compartir, segur que hi haurà manera de compartir amb ells el guardó i també doncs perquè 
ens expliquin com desenvoluparan aquest projecte, hem quedat que ens veuríem al Refugi 
de la Ferreria del Vedat, diumenge a les deu del matí, per tant tindrem ocasió també de 
traslladar-los aquest agraïment.” 

 
 
7-3 Manifestació del regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, del grup municipal 
Gent per Teià. 
 
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, del grup municipal GT, manifesta el següent: 
“Bona nit, ens sumem als agraïments fets per part de l’alcalde, que ha fet i sobre tot també 
a la comissió de festes, per aquesta gran tasca que duu a terme, sovint poc visible, que 
dediquen moltes, i moltes hores i dormen ben poc durant els dies de la festa major i 
l’agraïment a les regidories corresponents i també sobre tot enguany, a les esportives per 
recuperar els premis de l’esport que vam poder veure a La Unió i bé,  que ens agrada que 
s’hagi recuperat aquesta tasca. 
Felicitacions també al Bambi pel Tei i la L. D., pel Teianenc de l’any, així com als finalistes  
en D. i el M. i bé, que podem estar orgullosos de Teià que tenim un mes de novembre d’un 
estrès que comença amb el Sac i Ganxo i que acaba amb la Teialada, aquest any sota la 
puja, que és un mes que podem estar orgullosos perquè és fantàstic, vaja.  
També ens afegim a la felicitació a la Sílvia pels pressupostos participatius i l’èxit que han 
tingut, i segur que em deixo algú, perquè quan hi ha tantes felicitacions a fer és fàcil deixar-
se algú. Doncs be, era només això. 

 
 
7-4 Manifestació del regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, del grup 
municipal Gent de Teià. 
El regidor Sr. Abel Ballesteros  i Monferrer, del grup municipal GT, manifesta el 
següent: 
“Només referent a l’homenatge que es va fer a les entitats esportives amb la festa de 
l’esport que tot i que s’ha fet en l’últim any de la legislatura, esperem que en la pròxima 
legislatura ja que s’ha encetat un camí que s’ha demostrat que les entitats s’han implicat 
molt i que això tingui una continuïtat dins la propera nova legislatura perquè va ser un goig 
veure allà totes les entitats allà totes juntes.” 
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7-5 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas i París, del grup municipal 
PDeCAT 
 
El regidor de Cultura,  Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal 
PDeCAT, manifesta el següent: 
“Ens afegim a totes les felicitacions; Teianencs, Teis, ADF, Regidora de participació 
Ciutadana, encara amb un projecte que va passar l’altre dia per comissió informativa i que 
donarà molt de joc, és el tema de les Audiències prèvies al Ple i que esperem veure-les 
ben aviat i que esperem que siguin més concorregudes que no pas ara. 
Quant a la Festa Major, agrair a Sant Martí perquè ens ha respectat molt, i més en una 
tardor molt plujosa realment, excepte la Teialada que sí que ha estat passada per l’aigua I 
l’ha fet encara més èpica, ha estat una festa major que el temps ens ha somrigut amb 
l’estiuet. 
Mal m’està dir-ho, però agrair a   la família T. - R. per la cessió de l’espai per poder-hi  
ubicar en una situació immillorable, l’envelat, la carpa d’aquest any, que penso que ha 
retornat una mica la festa  al centre del poble, un gran èxit d’haver confirmat el recorregut, 
tot i l’estira i arronsa, amb els serveis policials i per totes les complicacions que té la baixada 
de vehicles, però que creem que estat un veritable èxit i que ha servit com una inauguració 
del nou asfaltat de la riera en plan festiu, per tant espero que no sigui només aquest any i 
que els anys que venen , continuï  fent-se en tot el recorregut que hem vist que no és tan 
conflictiu com ens pensàvem en un inici.  
Agraïment  a totes, totes, les entitats que participen directa o indirectament en la festa 
major, agrair un any més a la Flor de La Palma que ens deixen sempre el seu espai per 
poder fer activitats que per la tipologia de l’activitat queda millor a La Palma que no pas a 
La Unió, tot i que La Unió cada vegada més s’assembla a un teatre, i em penso que, no sé 
si em deixo alguna cosa més, sí, me’n deixo dues, agraïment a la Comissió de Festes i 
aprofitant que hi ha el Felix aquí, felicitats a la teva filla per la participació al torneig mundial 
d’escacs.” 
 
 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 21:26 hores del dia al començament indicat, 
el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta que  llegida 
i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica. 
 
El Secretari 
 


