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de 23 de setembre de 2021
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Sessió núm.: 2021/7
Data: 23.09.2021
Hora inici: 20:32 h
Hora fi: 22:36 h
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM», ex art.46.3 LRBRL
Membres del PLE: assistents (13):
BOSCH RODOREDA ANDREU
RIERA ROJAS MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA SANTIAGO
BUSTO NAVARRO ERICA
RAÜL MÍNGUEZ NOGUÉS
CASANOVAS GARCIA JORDI ANTONI
LOPEZ SANCHEZ JORDI
PARRA ORDAZ OLGA
RIBAS PARIS FRANCESC
ROSELL DURAN GEMMA
ANDINYAC LLADO NURIA
BASI LIMIÑANA JOSÉ DAVID
ROCA AGOST JOAQUIM
President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretari accidental: Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle
Interventora acctal: Cristina Jiménez Vicente
Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la sessió
en la data i hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta i es passen a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia, que es relacionen a continuació.
I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple extraordinari núm. 6/2021, de 22 de juliol de 2021
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 14.09.2021:
2. PRP2021/936 Proposta determinació festa local pendent de 2022
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el
16.09.2021:
3. PRP2021/915 Cessió contracte serveis de CESPA A Ferrovial Servicios, S.A.
Proposta urgents:
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:
4. PRP2021/991 Aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau
dotacional a la finca dels pisos dels mestres a Teià (“PEM”). Exp. 2021/210
5 PRP2021/970 Proposta d’alcaldia reglament Pista Riera, 85 de Teià Exp. 2021/1101
6 PRP2021/1006 Proposta aprovació compte general pressupost de l’Ajuntament de
l’exercici 2019
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II. PART DE CONTROL
7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 352/2021 al 443/2021, d’17.07.2021 a
17.09.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 27, ordinària, de 22/07/2021
JGL núm. 28, ordinària, de 29/07/2021
JGL núm. 29, ordinària, de 08/09/2021
JGL núm. 30, ordinària, de 16/09/2021
Mocions
9. PRP2021/931 Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat
10. PRP2021/932 Moció per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de
l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans.

20/10/2021 ALCALDE

11. Suggeriments i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 6/2021, de 22 de
juliol de 2021.
Propostes dictaminades:
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Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) l’13.07.2021:
2. PRP2021/936 Proposta Moció determinació festa local pendent de 2022
Ref. Proposta núm. PRP2021/936
Exp. 2021/1084
DETERMINACIÓ DE LA FESTA LOCAL PENDENT ASSIGNACIÓ PER A
L’ANY 2022

Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any 2022, a
l’objecte de poder-ho comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la
seva posterior aprovació per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació.
Antecedents
La comissió Informativa de l’Àrea 1, en reunió de data 13 de juliol de 2021, al Ple de
l’Ajuntament proposa l’adopció dels acords següents com a festivitat local:
6 de juny 2022 (Segona Pasqua)
11 de novembre 2022 (Sant Martí)
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Assumpte:
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El Ple en sessió de data 22 de juliol de 2021, va acordar festivitat local els dies anteriorment
citats, amb una data errònia, ja que un document de la Generalitat de Catalunya del
Departament d’Empresa i Treball, al qual indicava els dies als qual no podien ser elegits, i
concretament el dia 6 de juny de 2022 es un dia no elegible, com a festivitat local.
Proposta al ple
Primer.- Proposar com a segona festa local pel l’any 2022, segons s’indica a continuació:

3 d’octubre 2022
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Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el que estableix la
normativa vigent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres
assistents de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Raül Mínguez i Nogués, Jordi Casanovas i García, Jordi López i
Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Núria Andinyac i Lladó, Francesc Ribas i Paris i
Gemma Rosell i Duran.
Vots en contra (2): José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost
Abstencions (0):.,

“El portaveu de Junts per Catalunya el Sr. Francesc Ribas, pregunta si tenien pensat
proposar l’1 d’octubre com a festa local,
Equip de govern (Y.A.) El dissabte té un impacte important en el comerç local. El dilluns és
un bon dia. Allarga un cap de setmana amb tres festius locals que permeten gaudir
d'aquesta situació i d'aquesta celebració d'aquesta memòria per tant si aquest any la data
adient és el 3 d'octubre. Per tant ara mateix podem coincidir amb tu que la data més
memorable per celebrar seria l'1 d'octubre per ara mateix no té sentit fer cap manifestació
perquè el dia en l'any 2023 serà un diumenge i per tant no serà il·legible i en futurs anys
no serà aquest mandat el que decideixi. Per tant ara mateix aquesta decisió tampoc té
molt de sentit bé.
El portaveu Grup municipal Ciutadans, el Sr. Jose David Basi, evidentment el nostre grup
municipal pensa que commemorem un festiu fets que van donar lloc a l'inici de la
decadència social i econòmica amb la que segueix avui encara himnes de Catalunya i
sobretot endarreriment en detriment dels joves que ja ho tenien difícil abans i encara ho
tenen més difícil encara. No és motiu per cap recordatori ni escapçar cap celebració.
El portaveu Grup municipal Partit socialista, el Sr. Joaquim Roca: Si bé nosaltres
entenem que derivat del concepte creat per un govern del Partit Popular d'Espanya en
reprimir un referèndum sense valor jurídic ara ho celebrem. Recordem una manifestació
que es va fer aquí a Teià i que anomenarem el dia 3 d'octubre com a festa local. Tot i això
ens preguntem si la propera festa serà per la pèrdua del trasllat a Catalunya de l'Agència
de medicament europea o per la mort de més de 4.000 empreses de Catalunya.”
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 15.07.2021:
3. PRP2021/915 Cessió contracte serveis de CESPA A Ferrovial Servicios, S.A.
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PRP 2021/915
Expedient núm.: 2021/1268
Assumpte: Cessió contracte serveis de CESPA a Ferrovial Servicios, S.A
Antecedents de Fet
En data de 20 de setembre de 2018 es va subscriure el contracte de Serveis de neteja
d’edificis municipals per un període de 4 anys a l’empresa CESPA, Compañía Española
de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, tenint opció de ser prorrogat en períodes d’un any
durant un màxim de dues anualitats, per mutu acord.
Degut a la venta imminent de la filial de de Medi Ambient de Ferrovial, estan en tràmits
per tal de traspassar el contracte via cessió de CESPA a FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
En relació amb l'expedient relatiu a la cessió de contracte en compliment de la Provisió
d'Alcaldia de data 23 d’agost de 2021, emeto la següent proposta de resolució, de
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
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Article 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic d’aplicació de conformitat a la
disposició transitòria primera de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Público, por la que se transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu y del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Els articles 111.4, 214 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Ple com a òrgan
competent de contractació.
Per això de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el que subscriu eleva la següent
proposta de resolució:
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Vist la sol·licitud i documents annexes de l'interessat amb registre d’entrada
telemàtica amb número E/001846-2021 de data 28.04.2021
Vist l’ Informe de Secretaria, signat a data 23.08.2021
Vist l’Informe dels Serveis Tècnics Municipals signat a data 24.08.2021
Vist l’informe de proposta de secretaria, signat a data 25.08.2021
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Proposta
PRIMER: Autoritzar la cessió sol·licitada del següent contracte:
Expedient

2018/116

Procediment

Procediment obert

Resolució

RA 2018/339

Data

19/02/2018

Tipus de Contracte: Contracte de serveis
Subtipus del contracte:
Objecte del contracte: Prestació servei de neteja edificis municipals de Teià
Procediment de contractació: Procediment obert

Tipus de Tramitació:
ordinària
subjecte
a
harmonitzada

tramitació
regulació

Codi CPV:
90911200-8 Servei de Neteja d’edificis
Interessat
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CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.
Representant:
Narcís Llongarriu Pujol
Garantia Definitiva: 53.013,65€

Garantia Complementària:

Data de Formalització: 20/09/2018

Núm. de Contracte:

Data d'Inici d'Execució: 01/10/2018

Durada màxima: 4 anys prorrogable en
períodes d’un any, fins un màxim de dues
anualitats, per mutu acord.

SEGON. Indicar a cedent i cessionari que la citada cessió s'ha de formalitzar en
escriptura pública.
A partir d'aquest moment el cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions
que correspondrien al cedent.
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TERCER. Notificar al cessionari el present Acord i requerir-li perquè dins dels quinze
dies hàbils següents al de la data en què rebi la present notificació aporti el document
que acrediti haver constituït la garantia definitiva.
QUART. Notificar al cedent el present acord i indicar-li que no es procedirà a la devolució
o cancel·lació de la garantia prestada fins que es trobi formalment constituïda la garantia
del cessionari, segons el que es disposa en l'article 11.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació
Proposta urgents:
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:
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4. PRP2021/991 Aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la
clau dotacional a la finca dels pisos dels mestres a Teià (“PEM”). Exp. 2021/210

Urbanisme
Assumpte: Aprovació Definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau
dotacional a la finca dels pisos dels mestres a Teià («PEM»). Exp. 2021/210.
I. Antecedents de Fet
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Primer.- En data 12 de febrer de 2021 (Registre d’Entrada núm. 869/2021), la Diputació
de Barcelona lliura Pla especial d’adscripció de la clau dotacional a la finca dels pisos
dels Mestres («PEM»), en resposta a la petició d’assistència sol·licitada a la Gerència de
Diputació de Barcelona.
Segon.- Consten a l’expedient electrònic informes de Secretaria respecte del procediment
i del Sr. Arquitecte Municipal -conjuntament amb el Lletrat Extern Assessor Sr. Miquel
Pigem De Las Heras-, favorable a l’aprovació́ inicial del pla sense observacions d'acord
amb el cos de l’informe i considerant que “... el Pla Especial d’adscripció a la clau
dotacional “HD” de la finca dels “Pisos dels Mestres” NO es veu afectat, al no ser
edificació de nova creació ni ser cap modificació del règim urbanístic del sòl (no es canvia
la classificació, es manté la qualificació de sistemes i no s’inclou l’àmbit en un sector de
planejament urbanístic derivat ni en un polígon d’actuació urbanística), en relació amb la
sentència núm. 406 del TSJC Sala del Contenciós Administratiu Secció 3a,de data 2 de
febrer de 2021 i notificada el dia 4 del mateix mes, recaiguda vers el POUM 2016 i que
encara no es ferma.”.
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Tercer.- Per Resolució d’alcaldia 230/2021 de data 26 d’abril de 2021, s’acordà:
“PRIMER.- AVOCAR el coneixement d’aquest assumpte, de conformitat amb l’article 10.1
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau
dotacional «HD» a la finca dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral
3242001DF4934S0001XD, C/ Josep Puigoriol, núm. 86-98], promogut per l’Ajuntament
de Teià, d’iniciativa pública, redactat des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de
Barcelona.
TERCER. SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol que ho desitgi
pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, les al·legacions que s'estimi
pertinents.
QUART. SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme competent, que
haurà de ser emès en el termini de dos mesos, entenent-se que és favorable en cas de
no ser emès en termini.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.”.
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Quart.- Consten a l’expedient les corresponents publicacions edictals en data 5 de maig
de 2021 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat i en el Diari “El Punt” i Diligència de data 29 de maig de 2021 per la que es fa
constar que l’anuncia ha estat penjat al tauler d’anuncis electrònic de la corporació des
del 28 d’abril al 28 de maig de 2021, ambdós inclosos.
Així mateix consta en data 6 de juny de 2021 certificat emès per la Sra. Secretaria de
l’ajuntament amb el vist i plau del Sr. Alcalde respecte de les publicacions edictals i la no
constància d’al·legacions.
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Cinquè.- Per Registre de Sortida S/000313-2021 de data 27 d’abril de 2021, rebut en la
mateixa data per la Diputació de Barcelona (Entrada 202110063417), Es dona trasllat del
Decret d'Alcaldia núm. 2021/230, de data 26 d'abril, en aprovació inicial del Pla Especial
Urbanístic d'Adscripció de la clau dotacional "HD" a la finca dels pisos dels mestres de
Teià (Finca cadastral 3242001DF4934S0001XD, c/ Josep Puigoriol, 86-98).
Sisè.- Per Registre de Sortida S/000344-2021 de data 7 de maig de 2021, rebut en la
mateixa data pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
(Entrada 0365/2716/2021), s’interessa per aquest ajuntament Informe de la Comissió
Territorial d’Urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic derivat d’aprovació
municipal o comarcal.
Setè.- En data 23 de juliol de 2021 (Registre d’Entrada ENTRA-2021-4946), el
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori comunica a aquest
ajuntament acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona
de data 16 de juliol de 2021 pel que:
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“...Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
-1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre el Pla especial urbanístic d'adscripció de la clau dotacional a la finca del
pisos dels mestres de Teià, promogut i tramès per l’Ajuntament.
-2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord
amb l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Teià.”.
Vuitè.- En data 16 de setembre de 2021, el Sr. Arquitecte Municipal emet el corresponent
informe amb la següent:
“CONCLUSIÓ
Es proposa l’aprovació definitiva del PEU per l'adscripció de l’immoble de les cases dels
mestres, actualment docent (clau 5.1), a la qualificació d'habitatges/allotjaments
dotacionals públics (clau HD) establerta a l'article 107 del POUM, i inclosa en el sòls
destinats a sistemes urbanístics.
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Un cop, si escau, s’hagi aprovat definitivament per el Ple de l’Ajuntament, en aplicació de
l’article 88 del TRLLUC, s’haurà de lliurar en el termini d’un mes a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes d’informació, coordinació i
arxivament, la documentació tècnica administrativa complerta, doncs, és condició per a la
publicació de l’acord de l’aprovació definitiva i en conseqüència efectivitat del mencionat
PEU.”.
Novè.- En data 17 de setembre de 2021, el secretari accidental emet informe amb la
següent proposta de Resolució:
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“PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la
clau dotacional «HD» a la finca dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral
3242001DF4934S0001XD, C/ Josep Puigoriol, núm. 86-98], promogut per l’Ajuntament
de Teià, d’iniciativa pública, redactat des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de
Barcelona.
SEGON.- Lliurar, amb caràcter previ a la publicació que es dirà i en el termini màxim d’un
mes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes
d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica administrativa complerta,
doncs, és condició per a la publicació de l’acord de l’aprovació definitiva i en
conseqüència efectivitat del mencionat PEU.
TERCER.- Publicar, un cop complimentat l’anterior acord, la present resolució d’aprovació
definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau dotacional «HD» a la finca
dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral 3242001DF4934S0001XD, C/ Josep
Puigoriol, núm. 86-98], promogut per l’Ajuntament de Teià, d’iniciativa pública, redactat
des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l'àmbit municipal o supramunicipal als efectes legal adients.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que
subscriu informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, que dit Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.”
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II.- Fonaments de Dret


Articles 67, 68, 69, 78 a 82, 85 a 92 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.



Articles 22, 23, 92 a 94, i 101 a 115 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol en tot el que no s'oposi al Text
Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.



Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.



Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.



Articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
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Competència municipal, òrgan competent (i quòrum de votació)
o L’article 25.2.a) de la LRBRL determina com a competència pròpia del municipi:
«Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i
gestió del patrimoni històric. [...]. Conservació i rehabilitació de l’edificació».
o L’article 14 del TRLU, relatiu a l'exercici de les competències urbanístiques dels
municipis.
o L’article 21.1.j) de la LRBRL atribueix a l’alcaldia:
o «Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general
del municipi no expressament atribuïdes al ple», atribució que pot ésser delegada
en la Junta de Govern Local, segons el que estableix l’article 21.3 LRBRL, com
així ha estat segons el Decret d’Alcaldia 401/2019, de 18 de juny. S’entén que
només per a l’aprovació inicial del PEM, que és la que ara es tramita, no per a
l’aprovació definitiva, atribució que correspon al Ple i no és delegable [arts. 22.2.c)
i 22.4 LRBRL], acord que requerirà la majoria simple ex art. 47.2 ll) LRBRL, en
sentit contrari.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb l'article
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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ES PROPOSA al Ple de la Corporació:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la
clau dotacional «HD» a la finca dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral
3242001DF4934S0001XD, C/ Josep Puigoriol, núm. 86-98], promogut per l’Ajuntament
de Teià, d’iniciativa pública, redactat des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de
Barcelona.
SEGON.- Lliurar, amb caràcter previ a la publicació que es dirà i en el termini màxim d’un
mes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes
d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica administrativa complerta,
doncs, és condició per a la publicació de l’acord de l’aprovació definitiva i en
conseqüència efectivitat del mencionat PEU.
TERCER.- Publicar, un cop complimentat l’anterior acord, la present resolució d’aprovació
definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau dotacional «HD» a la finca
dels Pisos dels Mestres de Teià [Finca cadastral 3242001DF4934S0001XD, C/ Josep
Puigoriol, núm. 86-98, promogut per l’Ajuntament de Teià, d’iniciativa pública, redactat
des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l'àmbit municipal o supramunicipal als efectes legal adients.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació
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5. PRP2021/970 Proposta d’alcaldia reglament Pista Riera, 85 de Teià
PROPOSTA DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/970
Expedient: 2021/1101
Procediment: Aprovació d’Ordenança Municipal Reguladora.
Assumpte: Reglament Pista Riera, 85 de Teià
Vista la proposta de Reglament d’Ús de la Pista A.E. TEIÀ, de data 27.08.2021.
Vista la publicació al taulell d’anuncis de l’ajuntament, e-Tauler, de 27.08.2021, de la
Consulta de Participació i del Reglament d’Ús de la Pista A.E. Teià.
Vist informe del Secretari Accidental de l’ajuntament de data 14.09.2021, respecte de
l’aprovació inicial d’un reglament/ordenança.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

20/10/2021 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

20/10/2021 ALCALDE

I.- Antecedents de Fet
Primer.- Donat que per l’equip de Govern d’aquest Ajuntament es va considerar d’interès
per aquest Municipi l’aprovació d’una Ordenança municipal per regular les condicions
d’ús de la pista situada al passeig de la Riera, 85 de Teià i previ informe d’aquest
secretari, es va procedir la redacció de la corresponent proposta de Reglament i consulta
pública pel termini de deu (10.-) dies naturals.
Segon.- Consta a l’expedient Diligència de constància d’exposició de l’anunci i de la
proposta de reglament al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació del dia 27
d’agost de 2021 al 13 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Tercer.- Consta a l’expedient Certificat d’aquest Secretari Accidental de data 14 de
setembre de 2021 respecte de la publicació a l’E-Tauler de l’ajuntament de la consulta i
de la proposta de reglament durant deu (10.-) dies naturals i de la no presentació de cap
escrit de consulta, aclariment, aportació reclamació.
II.- Fonaments de dret










L’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 60 i
següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, s'ajustarà al següent procediment:
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Els articles 4, 22.2. d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
L'article 7. c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
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Vistos els antecedents i fonaments de dret realitzats, un cop realitzada la tramitació
corresponent i vista la competència del Ple, en virtut del que disposen els articles 22.2.d) i
49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es el parer d’aquest informant que,
prèvia proposta a la Comissió Informativa de Ple i dictamen favorable, si s’escau, s’acordi
l'adopció del següent:
ACORD

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

20/10/2021 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

20/10/2021 ALCALDE

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal per regular les condicions d’ús de la
pista situada al passeig de la Riera, 85 de Teià
SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència pública l'Ordenança, per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada la
Ordenança definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
QUART.- Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de quinze dies des de l'Acord d'aprovació definitiva, còpia íntegra i fefaent del text
de l'Ordenança o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació
inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.
“Es decideix posposar la votació per suggeriment del Senyor Francesc Ribas (Junts per
Cat), perquè els senyors/es regidors/es tinguin més temps per estudiar la proposta
presentada i poder incorporar esmenes i poder ser tractades en la propera comissió
informativa d’octubre.
L’alcalde i màxim responsable de la situació sí que proposo deixar aquest punt sobre la
taula i passar lo a convocatòria i Comissió Informativa el mes d'octubre per procedir a la
tramitació que pertoca i per tant recollir la petició que fa el portaveu de Junts per
Catalunya que tem que és compartida pels altres grups municipals i per unanimitat es
posposa aquest tema.”
6 PRP2021/1006 Proposta aprovació compte general pressupost de l’Ajuntament de
l’exercici 2019
APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2020
Assumpte: APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
L’EXERCICI 2019
Vist el Compte General format i informat per la Intervenció Municipal, de data 4 de juny de
2021 ref. 100/2021.
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Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 13 de juliol de 2021, en el
qual es va disposar el següent.
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2020.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2020, juntament amb
aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o esments, o observacions.
TERCER.- DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions, la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu examen i
comprovació, emetent un nou informe.
QUART.- DISPOSAR que en cas de no presentar-se reclamacions, reparaments o
observacions durant el termini d’exposició pública, es sotmeti a l’aprovació del Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:

ANDREU BOSCH I
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Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que l’expedient del Compte General de l’exercici 2020 amb l’informe favorable emès
per la Comissió Especial de Comptes, de data 13 de juliol de 2021, ha estat sotmès al
tràmit d’informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de data 23 de juliol de 2021, i al e-Tauler, durant el termini de quinze dies
hàbils i vuit més, fins el dia 25 d’agost de 2021, sense que s’hagin formulat cap mena de
reclamacions, reparaments u observacions en la seva contra.
Aquesta Alcaldia, en harmonia amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de
data 13 de juliol de 2021, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2020.
SEGON.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura de
Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres
assistents de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Raül Mínguez i Nogués, Jordi Casanovas i García, Jordi López i
Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Núria Andinyac i Lladó, Francesc Ribas i Paris i
Gemma Rosell i Duran.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost
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Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2020.
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II. PART DE CONTROL
7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 352/2021 al 443/2021, d’17.07.2021 a
17.09.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 27, ordinària, de 22/07/2021
JGL núm. 28, ordinària, de 29/07/2021
JGL núm. 29, ordinària, de 08/09/2021
JGL núm. 30, ordinària, de 16/09/2021
Mocions
9. PRP2021/931 Proposta Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus
de l’electricitat
PRP2021/931
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Expedient núm. 2021/1309
MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE
L’ELECTRICITAT
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial
del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una
clara pèrdua de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt per
sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa
dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap
mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir
mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre
reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un
25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la
ciutadania el missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans
de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de
mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de
cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem
veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les
efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments
per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible,
entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat
clarament insuficients i no entren en el problema de
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fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat
en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les
factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran
doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels
serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han
estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
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Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles
per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura
del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la
situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits
projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació
ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat,
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu,
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem
viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per
tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
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Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre
els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o
ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables.
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i
ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora
permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació
10. PRP2021/932 Moció per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de
l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans.

PRP2021/932
Expedient núm. 2021/1310
Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a
la defensa dels drets humans.
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Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels
extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional al país
no han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d'un futur
millor per a la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha demostrat que no es
va fer amb objectiu pacificador sinó colonial.
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el màxim
respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid en
matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i per això, cal
exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut el règim i que hi
donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc de les institucions
internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme
internacional.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal ferho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats
membres. També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb països
limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb
Turquia i les persones refugiades sirianes.
Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport políticament
i material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com a l'exterior del país,
que lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que treballen pel seu
desenvolupament social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és incompatible amb
seguir amb la venda d'armament a tercers països que donen reconeixement polític i
suport material al règim talibà, armament que en molts casos va a parar indirectament a
mans de les milícies talibanes.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.
L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a
aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de 3.500
milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg d'aquests anys
l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul de reconeixements de condicions d'asil
a persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s'han executat repatriacions que
encara avui no han estat aturades.
El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar resposta
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a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat per la
situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories
ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets
i llibertats i les diferents violències que pateixen.
Pels motius exposats instem les diferents institucions a dur a terme les següents accions,
mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local per tal de fer possible l'asil i
acollida de les persones refugiades, i sotmetem a votació els següents acords:
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PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament
de l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de protecció internacional a
les persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui
les accions diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir del país.
SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el
treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així com
el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de
les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de
les
persones
LGBTI,
que
està
coordinant
el
pla
d’acollida.
TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els Drets
Humans i el compliment dels acords internacionals.
QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació al
desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat
afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la
mateixa sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització
immediata dels acords per a la venda d'armament a tercers països que donen suport
polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en molts
casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.
CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes
internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial,
vetllant pels drets de la ciutadania afganesa.
SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional,
cal establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil a
la població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+,
activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara,
directament assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i
imminent vulneració dels seus drets i llibertats.
SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i que
el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per
poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.
VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres
assistents de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Raül Mínguez i Nogués, Jordi Casanovas i García, Jordi López i
Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Núria Andinyac i Lladó, Francesc Ribas i Paris i Gemma
Rosell i Duran.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost

20/10/2021 ALCALDE

11. Suggeriments i preguntes.
“Dues referències prèvies del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda (l’alcalde):
La primera, de fet en algunes ocasions vull manifestar dos condols que faig
extensiu municipals d'aquesta corporació el condol per la defunció de l'alcalde Jordi
Oriol mort recentment aquesta setmana i també fa unes quantes setmanes de la
defunció de l'Andreu Ganges expresident del Club de dòmino de Teià. Tant les
famílies de tots dos difunts el condol.
I la segona agraïments a les persones que s’han jubilat aquest 2021, tant la Rosa
Colomé que és l'administrativa i secretària de pau els darrers anys ha fet moltes
funcions en aquesta casa i també s'ha jubilat en Joan Terrades vinculat als serveis
tècnics i el manteniment i serveis.”
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
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Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretari accidental, amb
el vistiplau del senyor alcalde.
Teià, a data de la signatura electrònica
El secretari accidental
Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle

Vistiplau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9DB_4yVN35U
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