ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm. 13/2015
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 20:35 hores del dia 25 de novembre 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
ordinària, segons convocatòria notificada reglamentàriament.
Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Santiago Albert i
Seseña, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i
Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer, Sr. Francesc
Ribas i Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, assistits del secretari de la Corporació
Sr. José M. Blanco i Ciurana i de la interventora, Sra. Anna Moreno i Castells.

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

1.

Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les
Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015

De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral i complertes totes les formalitats legals establertes,
es procedeix a realitzar el sorteig corresponent mitjançant l’aplicació informàtica
“CONOCE” facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, el resultat del qual
queda recollit en els documents annexos 1 a 8 a aquesta acta.

I.- PART RESOLUTÒRIA
2.

Aprovació esborranys actes
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2.1

Sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2015

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2015,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 28 de setembre de 2015, en la seva
redacció original, sense efectuar rectificacions.

2.2

Sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015

El secretari de la Corporació manifesta que s’ha detectat un error de transcripció a
en el punt 1, pàgina 4 de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple del dia 22
d’octubre de 2015, en l’apartat de composició del Consell Municipal de Cultura,
que s’ha de rectificar de la següent forma:
on diu:
Suplents:
Sra. Montserrat Riera Llagostera, ...
Ha de dir
suplents:
Sra. Montserrat Riera Rojas, ..
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany
de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, amb la
rectificació indicada pel secretari de la Corporació Sr. José M. Blanco Ciurana.

DICTÀMENS

Àrea 1

3.

Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de novembre de 2015, en
relació a la ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme.
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Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa
del maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de
7.10.2003, pàgs. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de
10.10.2003, pàg. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per
acord de Junta General del consorci de Promoció Turística Costa del Maresme el
13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE
022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de
3.06.2014.
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptarlos tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament:
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les
Administracions Públiques (LRSAL)


S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà
així:
Article 5: Règim jurídic
.../...
“A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la
seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de cada
Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que
preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts
en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del
Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim
pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera.”
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S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)
Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit
la classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les
Administracions Públiques.”



S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de
personal al consorci, essent que quedarà així:
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de
treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el
de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap
cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a
aquella.
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui
adscrit a alguna de les administracions participants per,
posteriorment, ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic
de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.


S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la
separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix
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un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de
l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona,
referent a la dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que
quedaran així:
Article 36:
.../...
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.”
Article 34:
.../...
“Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014,
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa.”
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el
Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que
se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de
Capital”.
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la
modificació dels Estatuts dels 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 que l’acord de modificació adoptat per la Junta
General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada
amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria
absoluta de membres de la corporació, 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
30 dies.
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
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Vist l’informe de Secretaria de data 22 d’octubre de 2015.
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- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord
de la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de
data 18 de novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL),
com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a
continuació:
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les
Administracions Públiques (LRSAL)


S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà
així:
Article 5: Règim jurídic
.../...
“A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la
seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de cada
Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que
preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts
en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del
Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim
pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera.”



S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
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donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)
Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit
la classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les
Administracions Públiques.”


S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de
personal al consorci, essent que quedarà així:
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de
treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el
de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap
cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a
aquella.
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui
adscrit a alguna de les administracions participants per,
posteriorment, ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic
de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.


S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la
separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix
un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de
l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona,
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referent a la dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que
quedaran així:
Article 36:
.../...
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.”
Article 34:
.../...
“Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014,
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa.”
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el
Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que
se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de
Capital”.
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 de Promoció Turística Costa del Maresme
pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es
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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 el 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 de Promoció Turística
Costa del Maresme, als efectes escaients.

4.

Baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de novembre de 2015,
referent a la baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya.
Atès que aquest Ajuntament és membre de la Federació de Municipis de
Catalunya i també de l’Associació Catalana de Municipis, havent de pagar
anualment les corresponents quotes de soci de les sues associacions de
municipis.
Atès que l’article 10 dels Estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya
determina el següent:
“”Qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la
baixa de l’entitat, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes
a partir de la presentació de l’acord corresponent.
L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi o entitat local
interessada.”

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.- MANIFESTAR la renuncia de la condició de soci de la Federació de
Municipis de Catalunya, sol·licitant la baixa d’aquest Ajuntament de conformitat
amb el que disposa l’article 10 dels Estatuts de la referida Federació de Municipis
de Catalunya.
Segon.- AUTORITZAR a l’alcalde-president per a la realització de les gestions i
signatura dels documents que siguin necessaris en execució dels anteriors
acords.
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5.

Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la ubicació de
Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva
activitat a la població de Teià.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de novembre de 2015,
d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de Clubs
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la població
de Teià.
Atès que els clubs socials o associacions de cànnabis són associacions sense
ànim de lucre, que s’auto abasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis
socis – consumidors i/o lúdics-, tots majors d’edat i en un àmbit privat, amb
l’objecte de reduir els danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis.
Tot i que aquesta nova realitat està essent objecte d’atenció per part dels poders
públics, a data d’avui no existeix normativa estatal i, per part de la Generalitat,
l’únic marc normatiu sobre aquesta activitat és la resolució SLT/32/2015, de 15 de
gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials. Tot això sense perjudici que
les associacions d’aquesta naturalesa han de constar degudament inscrites en el
Registre d’ associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
L’any 1948 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de
que el consum de cànnabis suposava un perill des de qualsevol punt de vista, ja
sigui físic, mental o social. Igualment un informe publicat l’any 2006 per diversos
científics de la Unitat de Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de
l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Clínic conclou que el consum de cànnabis de
forma aguda i crònica produeix efectes físics perjudicials per a la salut. Dels
esmentats estudis en resulta que tant el consum puntual, com el continuat
d’aquestes substàncies produeixen significatives afectacions físiques i cognitives
en la conducta de les persones, essent palès que estem davant d’una conducta
amb evident risc per a la salut física i mental de les persones.
Tanmateix, resulta evident que existeix una important demanda de consum, i que
el tràfic en el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció
del seu consum.
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D’altra banda, són masses les repercussions que l’obertura d’aquests locals
poden produir i produeixen sobre un teixit social ja prou sensibilitzat respecte de
les conductes de risc.
Resulta evident, doncs, que des de l’àmbit local els Ajuntaments tenen una
responsabilitat –i competències. d’ordre i vigilància, així com de salut pública,
respecte de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors
o associacions de cànnabis.
En cap cas no es pretén mitjançant l’elaboració d’aquesta norma la prohibició o
impossibilitat de desenvolupament del dret d’associació sota quin empara
constitucional es constitueixen aquests clubs o associacions, sinó el que es fa i és
del tot factible, és la seva delimitació territorial i regulació funcional per tal de fer-la
compatible amb la resta d’activitats i usos.
En aquest sentit, els ens locals estan dotats de competències en matèria
urbanística, d’activitats i de salut pública, per tal d’intervenir a través d’aquests
àmbits en la protecció dels sectors socials més febles o sensibles a conductes
potencialment perilloses, regulant i delimitant l’àmbit en el qual es pot
desenvolupar aquesta activitat, així com en la prevenció d’eventuals molèsties o
immissions que l’exercici de determinades activitats de concurrència nombrosa,
encara que sigui en l’àmbit estrictament privatiu de les associacions de
consumidors de substàncies que generen dependència, poden produir.
Paral·lelament a la regulació continguda en la relació a l’ús i la seva potencial
perillositat en relació a les conductes que del mateix se’n deriven, la present
normativa pretén abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici
de l’activitat associativa en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta
s’hi desenvolupa.
Per la mateixa naturalesa de l’activitat i dels fonaments estatutaris de les
associacions, es pot afirmar sense cap mena de dubte que aquestes necessiten
comptar amb locals de característiques suficients com per acollir a un elevat
volum de socis que les faci viables a nivell de gestió (la pròpia Federació
d’associacions Cannàbiques, en el Codi de Bones Conductes que ha publicat,
aconsella que per tal de garantir el bon funcionament de l’associació no convé
comptar amb més de 655 persones associades o sòcies degustadores). Per tant,
resulta del tot evident que les característiques necessàries per tal de condicionar
un local per a l’exercici d’una activitat de consum de cànnabis, requereixen un
dimensionament que els fa del tot assimilables als locals de pública concurrència.
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Així doncs, la regulació de la implantació de clubs socials o associacions
d’aquesta naturalesa es considera convenient i oportuna per diverses raons, en
especial:
-Per garantir que l’obertura d’aquests tipus d’establiments es realitzi per
associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics i, en
conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes.
-

-

-

Perquè es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquesta
activitat i els centres educatius, centres sanitaris o assistencials, per evitar,
encara que sigui indirectament, la promoció del consum d’una substància
que pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables i de
major risc, com poden ser-ho els menors o persones diagnosticades amb
patologies mentals.
Perquè també es considera oportú regular la instal·lació d’aquests
establiments a través de la fixació d’un règim de distàncies entre els
mateixos, per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en
conseqüència, les molèsties als veïns.
I, finalment, perquè resulta precís establir unes condicions de seguretat,
salubritat i higiene per a l’exercici d’aquesta activitat amb l’objectiu de
protegir a les persones usuàries i als veïns.

A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d’altres objectius d’indubtable
interès públic, Així, per una part, pot servir per a evitar que sota l’aparença
d’associacions d’usuaris legalment constituïdes, s’estableixin a la nostra població
iniciatives que no respectin uns criteris de bones pràctiques. I, per altra, pot
coadjuvar a establir una cultura de col·laboració entre l’administració i les
associacions d’usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de
riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu interès.
Atès que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, així com la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, determina
l’habilitació legal dels Ajuntaments per poder regular aquest tipus d’activitats.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora de la Ubicació
de Clubs Socials de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a
la població de Teià, segons minuta que s’acompanya a aquests acords.
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Segon.- SOTMETRE a informació pública aquest expedient i el text de
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’última publicació de
l’anunci en el BOPB, DOGC, Diari El Punt Avui, web municipal i tauler d’edictes de
l’Ajuntament, a l’objecte de presentació d’al·legacions o suggeriments.
Tercer.- CONCEDIR audiència als interessats que estiguin clarament determinats
i resultin coneguts, a l’objecte de presentació d’al·legacions i reclamacions,
mitjançant notificació d’aquests acords i la remissió d’una còpia del text íntegre
del Reglament. El termini d’audiència serà de 30 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la data de rebuda de la notificació.
Quart.- DISPOSAR que en el suposat que no es formulin al·legacions,
reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública i audiència als
interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà
definitivament aprovada sense necessitat de posterior tramitació i es procedirà
directament a la publicació del text íntegre de l’Ordenança al BOPB.
Cinquè.- REMETRE a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, còpia de
l’expedient tramitat i del text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la
ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva
activitat a la població de Teià.

Àrea 2

6.

Proposta de concessió Tei de Plata 2015

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de novembre de 2015,
referent a la concessió del Tei de Plata 2015.
Vista la proposta del regidor de Cultura, de data 9 de novembre de 2015, referent
a la concessió del Tei de Plata 2015 a XXXX.

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent
de Teià, manifesta el següent:
“Gent de Teià voldria votar a favor del candidat i que això s’entengui molt bé perquè
el creiem que se’l mereix i estem d’acord amb tot el que s’ha llegit, però no estem
d’acord amb la manera amb què es va fer, dons Gent de Teià es va assabentar tant
de la decisió última com de la inscripció el dia de la festa i això ens agradaria que no
es repetís de cara a anys vinents. Sempre s’havia consensuat, encara que potser un
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en proposés un, l’altre un altre, sempre s’havia arribar a un acord abans que es fes la
festa i aquesta vegada no va ser així. Llavors totalment d’acord amb el candidat, però
no amb la manera de fer-ho.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació,
adopta els següents acords:
Primer.- CONCEDIR el Tei de Plata 2015 a XXX
Teianenc que ha destacat per la seva implicació en diferents àmbits de la cultura i
les tradicions catalanes. Persona afable, altruista i compromesa, ha participat
activament en el teixit associatiu teianenc.
Actor amateur de llarga trajectòria en les arts escèniques i que ha representat
múltiples obres de teatre formant part del Grup Escènic de la Societat la Flor de
la Palma, sempre en papers principals i amb interpretacions, còmiques i
dramàtiques, que han estat reconegudes i premiades en diferents concursos de
teatre amateur.
Cantaire del Cor Parroquial, del Cor de caramelles de la Societat la Flor de la
Palma i campaner de la Parròquia de Sant Martí de Teià.
Expert pessebrista i transmissor de la seva saviesa, perfecció i rigor en la
interpretació del volum, la profunditat i la llum en aquesta disciplina artística.
Detallista i amb un gran domini del miniaturisme amb múltiples materials.
El seu treball i dedicació en el món de les arts escèniques, artístiques i plàstiques
ha deixat forta petjada i serveix de referència a molts que han de seguir les seves
passes per a contribuir a mantenir i difondre la cultura i les tradicions catalanes.
Per tot això, volem que es tingui en consideració la proposta de lliurar enguany el
“Tei de Plata”, guardó tan preuat per tots els teianencs i teianenques, a XXX.
Segon.- FER CONSTAR en el Tei de Plata la següent inscripció:
A XXX
Per haver contribuït activament a Teià a la difusió i la preservació de la cultura
i les tradicions catalanes.

7.

MOCIONS D’URGÈNCIA
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7.1 Moció contra la violència masclista
Vista la proposta de l’Alcaldia, en relació a la Moció contra la violència masclista,
de data 25 de novembre de 2015, que no ha pogut ser dictaminada per la
passada Comissió Informativa, considerant oportú la seva aprovació en aquesta
sessió ordinària, per ser avui justament el dia.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
acorda declarar la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que
disposa l’article 83 del ROF.
+++
La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
Cat+ERC, manifesta el següent:
Aprofitant que avui és el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones, i que cada any s’ha ha anat fet d’incloure aquest manifest en el Ple, hem
cregut també oportú portar-lo com a Moció d’urgència i llegir-lo.
Es procedeix seguidament per la regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas a la
lectura del manifest, segons es transcriu
“”
MANIFEST INSTITUCIONAL
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES
25 de novembre de 2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a
trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos
fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques,
molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i
del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per
construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als
seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la
participació de persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la
societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les
diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta
tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència
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masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és
permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la
necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les
complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural
dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les
dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions
sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les
actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització
del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel
de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de
la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per
acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per
entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social
que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i
interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini,
control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de
masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La
violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que
destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat
d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com
a ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i
d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de
Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de
deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això
que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar
les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al
passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat
democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que
aconseguirem fer front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball
cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per
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eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració
dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.
“”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, abans de passar la paraula als grups
municipals, proposa la realització d’un minut de silenci en record de les dones
maltractades i les dones que han estat assassinades per la violència masclista.
Es procedeix pels membres de la Corporació a realitzar un minut de silenci.
Realitzat aquest, i donada la paraula als grups municipals, el regidor Sr. Francesc
Ribas i París, manifesta el següent:
“Tots els que estem asseguts al voltant d’aquesta taula hauríem de prendre el
compromís, em penso que l’hem pres ja acceptant i adherint-nos a aquest manifest, de
que tenim l’oportunitat de dedicar-hi i esmerçar-hi polítiques, cales i iniciatives per fer
que s’eradiqui d’una vegada per totes aquesta xacra a la nostra societat. A favor”.
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 el següent acord:
ADHERIR-SE al manifest institucional del dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones i mostrar a l’opinió pública en general, i a les dones en
particular el compromís d’aquest Ajuntament i implicació en un treball conjunt amb
tots els agents socials, ciutadanes i ciutadans i, en especial, amb els grups i entitats
de dones, per avançar cap a escenaris que propiciïn una societat lliure de violència
vers les dones.

7.2 Moció del grup municipal GT per a recuperar les places d’aparcament
de la plaça Sant Martí, suprimides aquesta Festa Major.
Vista la Moció presentada pel grup municipal GT, amb data 25 de novembre 2015,
registre d’entrada 2015/4313, per a recuperar les places d’aparcament de la plaça
Sant Martí, suprimides aquesta Festa Major, que no ha pogut ser dictaminada per
la passada Comissió Informativa.
La regidora del grup municipal GT, manifesta el següent:
“”La Moció per a recuperar les places d’aparcament de la plaça Sant Martí,
suprimides aquesta Festa Major, ve motivada per les queixes que hem rebut i els
comentaris que hem rebut de la gent, dels veïns i de la gent del carrer, això és el que
ens ha fet presentar-la avui.””

17

A continuació, la regidora Sra. Teresa Casellas Abella procedeix a donar lectura a
la Moció presentada, que seguidament es transcriu;
“”
MOCIÓ PER A RECUPERAR LES PLACES D’APARCAMENT DE LA PLAÇA SANT
MARTÍ, SUPRIMIDES AQUESTA FESTA MAJOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Primer- Vist que quan en el 2011 Gent de Teià va recuperar les places d’aparcament
d’aquest indret, ho va fer després de constatar durant molt de temps, que el espai
d’aparcament que s’havia tret al urbanitzar la plaça de Sant Martí, no tenia cap utilitat.
Segon- Atès que ben col·locats hi caben 10 cotxes, hi tots sabem la falta que fa
l’aparcament al mig del poble, i més aquí, que coincideix amb l’Església, molt a prop
del teatre La Palma, la pista de l’AET, La Unió, etc,
Tercer- Ha estat una sorpresa pels veïns i tots els que acostumaven a fer-la servir,
quan aprofitant el tancament per actes de Festa Major, ens han tornat a col·locar els
pals a terra que impedeixen l’aparcament.
Quart- Que ni tant sols als regidors de GT, (ara a l’oposició) en vam estar informats
en Comissió Informativa, i al preguntar una vegada fet, ens van dir que era una prova
pilot.
Cinquè- Ates que tornem a tenir una plaça amb un gran espai buit, que no serveix
per res, els veïns enfadats perquè quan arriben a casa no saben on deixar el cotxe, i
els usuaris que anaven, o be a l’Església, al restaurants, al teatre o a fer gestions als
comerços propers, també.
Sisè- Quin sentit té? Perquè no es pregunta als veïns abans de fer un canvi que els
afecta?
Setè- ES PER AIXÒ QUE GT PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA D’ACORD:
Primer- Gent de Teià proposa és torni a permetre l’aparcament a la plaça Sant Martí,
en les dos files centrals, paral·leles a la pèrgola, tal com es venia fent. I si cal és faci
una consulta popular.
“”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,
acorda declarar la urgència de la referida Moció, de conformitat amb el que
disposa l’article 83 del ROF.
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+++
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, realitza els següents aclariments com
alcalde i també com a responsable de mobilitat:
“Des del govern discrepem en alguna de les observacions que es fan constar en
aquesta Moció que presenta el grup de Gent de Teià amb caràcter d’urgència i no hi
estem d’acord per diverses observacions que s’hi fan: Al punt primer, es fa referència
que el 2011 Gent de Teià va recuperar les places d’aparcament d’aquest indret. Bé,
no ens consta que Gent de Teià en aquell moment iniciés cap procés de participació
ciutadana per a la recuperació d’aquesta plaça, però el que ens sobte d’aquest primer
punt és que es faci referència a la no utilitat de la plaça. Per tant, també ens
preguntem si el fet que la gent hi pugui seure en uns bancs que hi a la pèrgola, si el
fet que hi hagi una font, si el fet que sigui un espai de lleure, aquesta no és una utilitat
per a la ciutadania i per al poble i per als veïns. El segon punt, no l’acabem
d’entendre quan es parla que ben col·locats hi caben 10 cotxes i no sabem si aquests
cotxes són els 10 que Gent de Teià creu que hi caben a la part central que s’ha tancat
o no és així. Si és així, si aquest 10 cotxes representa que hi caben a la part central
que ara el govern ha tancat, sí que els hi hem de dir, amb tots els informes a la ma
que aquestes 10 places no compleixen cap tipus de normativa en matèria de
seguretat vial. sembla que aquest aspecte no preocupi gaire a Gent de Teià perquè
en accions que s’han emprès en el període en que Gent de Teià va governar, sembla
que aquesta qüestió de la seguretat vial no sigui important i complim la normativa de
seguretat vial, 10 cotxes a la part central que s’ha tancat i podem portar molts croquis
perquè ho hem estat treballant i continuem treballant-ho amb el Servei Tècnic, tal com
hem informat a través de la pàgina web, representa que aquí hi ha 8 cotxes posats,
només 8 n’hi ha aquí, vostès diuen 10, aquests cotxes d’aquí estan obstaculitzant
permanentment l’accés a la pèrgola, aquests cotxes d’aquí estan obstaculitzant
també la seguretat vial de la gent que pot travessar aquesta zona a peu, amb la qual
cosa si a més a més hi posem dos cotxes, els dos cotxes, no se si són els dos cotxes
que de manera indiscriminada es posen en aquest sector, si són els que es posen
aquí, dons encara pitjor perquè llavors l’accés a la pèrgola ja està absolutament
barrat i a més a més els recordaré que aquí hi ha tres bancs, tres bancs que estant
absolutament destrossats degut als cops que han rebut dels vehicles. Aquí no hi pot
seure ningú. No hi ha cap usuari, no hi ha cap vianant que pugui seure en aquests
bancs de pedra perquè hi ha cotxes amorrats als bancs. Per tant aquesta, els vuit
cotxes que estan dibuixats aquí més els dos que creuen Gent de Teià que s’hi poden
posar, estan fora de normativa, estan fora de seguretat vial i la seguretat vial creiem
que sí que és una qüestió que importa i hem de tenir en compte.
No s’hi val desplegar una zona d’aparcament sense tenir en compte les condicions de
seguretat vial. Si estem parlant de 10 cotxes, insistim que aquí no es compleix.
Si en dibuixem una altra, que és aquesta, i reduïm la zona central no a ni 10, ni 8,
sinó a 6, continuem tenint un problema de mobilitat en aquesta part central, en el ben
entès que continuem obstaculitzant la part de la pèrgola i la part dels bancs, amb un
espai garantit aquí i aquí a tocar dels bancs. De manera que hem de tenir en compte
que hi ha altres propostes que poden garantir la seguretat vial sobre les quals també
estem treballant, que seria aquesta altra, en que es pot protegir la zona de lleure
d’aquesta part inferior, es pot protegir la pèrgola, queden perfectament protegits els
bancs i es pot limitar l’accés amb cinc vehicles en bateria com hi ha en aquesta
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proposta. Són propostes en les quals estem treballant des del punt de vista de la
seguretat vial, des del punt de vista de la mobilitat. Per tant, caldrà veure quina és la
millor opció que faci casar en harmonia amb la moció que presenta el grup municipal
de Gent de Teià, que faci casar la seguretat vial, que faci casar els interessos no
únicament dels usuaris de vehicles, sinó que sigui harmònic en poder gaudir d’un
espai en el casc urbà com tenen la majoria de pobles en el centre històric, un espai
també de lleure, un espai on hi ha una font, un espai on hi ha uns banc i un espai on
també se’n pot gaudir. Aquests també creiem que són uns aspectes que s’han de
tenir en compte. En qualsevol cas també em remeto a la informació que vàrem
publicar el 19 de novembre, parcialment se’n fa referència a la moció que presenta el
grup municipal de Gent de Teià on es deia que aprofitant la limitació de la zona
d’aparcament de la plaça Sant Martí durant els actes de la Festa Major, el govern
municipal ha mantingut provisionalment, deia, diu, això, provisionalment aquesta
limitació d’aparcament a aquesta plaça emblemàtica del casc antic per diversos
motius, en primer lloc obrirem un període de prova en què el veïnat i la ciutadania en
general podran donar la seva opinió sobre aquesta limitació d’aparcament i la
recuperació de la plaça com espai de lleure i de vianants al casc antic; per tant, ja
vàrem anunciar en el seu moment que obriríem aquest procés de participació
ciutadana.
En segon lloc el govern ha tingut en compte aquestes consideracions. La plaça
urbanitzada responia a un projecte de recuperació de l’espai per al poble, lliure de
cotxes, amb bancs i mobiliari urbà per a lleure dels veïns i veïnes, adults i infants, per
això la protecció de la plaça en pilones de seguretat vial. Els vehicles produïen
constantment problemes de mobilitat de vehicles i el gir per la plaça, el gir
precisament que ve del frontal de l’església en incorporar-se a la plaça, si mireu
l’edifici de l’Ajuntament està tot totalment escrostonat de la cantonada. Per què?,
perquè fins ara ha regnat una mica el caos en aquesta plaça i la Policia no pot
destinar un agent de Policia permanentment a la plaça; això també ho hem de tenir
present i no deixaven als veïns accedir a la pèrgola i als bancs, a més ha anat
malmetent mobiliari urbà, bancs, papereres, pilars de la pèrgola. Acabem de treure la
paperera ara, també aixafada per un altre vehicle, amb els costos conseqüent de la
reparació. Disculpeu les molèsties i esperem els vostres comentaris i suggeriments.
Bé, en aquests moments estem treballant sobre diverses propostes que facin casar
tots dos interessos, però sempre des de la responsabilitat d’aquest govern municipal
d’intentar pensar també en la seguretat i sobretot de fer les coses com pertoquen i
d’acord amb la normativa i d’acord amb la seguretat.
A partir d’aquí, evidentment que també se’n pot parlar en Comissió Informativa i es
pot anar analitzant aquestes propostes des d’un punt de vista tècnic però insisteixo
que afirmar reiteradament que aquesta plaça no serveix per a res, crec que tampoc
no te en compte les necessitats de les altres persones que no van en vehicle.”

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“Quan Gent de Teià va obrir la plaça a l’aparcament, en cap moment hem dit que la
plaça no tingués cap utilitat, sinó que l’espai utilitzat per aparcar no el tenia. I no el
tenia perquè ho havíem constatat durant mesos perquè l’espai que hi ha que posa
‘amb sorra-gossos no’ serveix precisament perquè els veïns hi portin el seu gos a fer
caca i pipi. No hi tenim a sobre paperera per deixar les deixalles, ja li vaig dir al
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regidor d’obres i serveis. Durant aquest temps, ho se perquè ho hem mirat abans
d’obrir-la, ho se perquè he viscut aquí des de l’any 95 i tinc les finestres que donen a
la plaça i perquè fa dos anys i mig o dos any que estic al despatx d’oposició i quan
estic treballant també veig el que hi passa. L’espai aquest de terra s’utilitza perquè
els gossos vinguin a fer caca, els gossos petits perquè la gent que te gossos grans
se’n va a la muntanya, però els dels voltants, que tenen gossos petits venen a fer la
caca, alguns la recullen, d’altres no.
El que recull les escombraries i ho neteja li podrà dir que sempre en recull moltes.
Els bancs aquests de formigó o de marbre, no se de que són, que sempre han tingut
problemes perquè han estat arrancats varies vegades, no ha estat pels cotxes, ha
estat pels nois que amb monopatí hi fan trampolí. Ho he pogut constatar, ho he pogut
veure, i quan no s’hi aparcava ja els feien malbé i els arrancaven perquè els
utilitzaven per això. Per seure la gent no hi ha anat mai perquè són molt incomodes,
no hi ha espatllera i en aquesta plaça si algú hi ve a seure, que també ho he vist com
a veïna, perquè al viure aquí hi passo moltes vegada i només obrint la finestra ho
veig, i a l’estar a l’Ajuntament també fa 4 anys que hi passo contínuament, llavors al
banc hi seu algun veí, jubilat, que sí que és veritat i no te cap problema per alçar i
seure en els bancs, jo mateix he segut alguna estona per prendre el sol i algú que ve
a portar els gossos i mentre els gossos fan la caca, seu en el banc, la font li dona
l’aigua als gossos, també és veritat, és pel que més l’he vist utilitzar i els bancs també
els han fet malbé amb els monopatins. D’això he fet queixes personalment a
l’Ajuntament i a la Policia i moltes vegades he avisat a la Brigada de les fustes que
han tirat a baix al carrer Maresme que les he recollit i les he entregat, alguna vegada
les he deixat sobre la pèrgola i altres les he guardat jo mateixa a casa per entregarles i que les posessin al seu lloc. Llavors en cap moment hem dit que la plaça no
tenia utilitat, sí que te utilitat la pèrgola, ja ens sembla bé, està feta, i tindria més
utilitat si més no com a pipi can a l’espai de sorra que potser li faria falta una
baraneta perquè és per al que s’utilitza, en canvi això serà difícil perquè la gent des
del primer dia ha fet això, però sí que les places del mig tenien utilitat. Jo n’he vist
aparcades deu, he fet fotografia i no impedia el gir que també utilitzo perquè jo no
aparco aquí mai, però sí que l’utilitzo per baixar per casa meva i anar cap a la riera.
Llavors aquí el que no és real és aquest mapa. Aquí n’hi ha vuit, n’hi podria haver
alguna més, però deixem-ho així, ja estarien bé. Aquí n’hi ha quatre que són per mitja
hora de venir a fer tràmits a l’Ajuntament i posar un paperet, segons diu el cartell,
però aquí n’hi ha una que és per a serveis municipals, que precisament és la que
impedeix quan a la tarda si posa el cotxe que vulgui, que pot ser llarg, quan al matí ve
el camió d’escombraries més d’un dia no ha pogut entrar a recollir la brossa i s’ha
quedat sense recollir tot el cap de setmana i el dilluns també perquè aquest cotxe és
el que impedeix el pas del camió d’escombraries i el gir aquest és el que més el
perjudica. Aquest cotxe no està dibuixat i és precisament el dels serveis municipals.
Aquí hi ha cinc places. Aquest mapa no és correcte. En tota la resta estaríem d’acord
en que potser podrien ser vuit, en que podrien ser en diagonal, no li discutiria, el que
ens sembla és que això es podria haver fet l’estudi abans, no quan la gent dona
voltes, dona voltes, quan arriba intenta tirar camí avall, quan veu que el camí no te
sortida perquè tampoc està anunciat que hauria de ser només per als veïns tira
endarrere a escula que és quan pica amb algun cotxe que això també m’hi he trobat
que m’han picat al carrer o pica amb la cantonera de la paret d’aquí l’Ajuntament,
perquè molts cotxes que venen en dies de festa no coneixen el poble, que per
aquesta banda no te sortida i molts cotxes que venen al juliol quan hi ha el
campionat, no coneixen el poble, o que van al restaurant Antigó i jo de vegades els
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he avisat “no seguiu perquè no podreu girar però alguns ho intenten i rasquen el
cotxe, rasquen la paret i al tirar endarrere tornen a rascar cotxes o parets, això si que
li puc assegurar. És això el que ens ha sobtat. Que es facin aquests estudis, es
podrien fer abans, o parlar-ne en comissió informativa i sempre estem en això, en la
sorpresa, els veïns s’enfaden i t’aturen i t’ho diuen perquè arriben aquí a la nit, no
saben, donen voltes, voltes, no saben, la gent que va a Missa diu que no sap on
deixar la gent gran perquè només hi ha una plaça de minusvàlids, hi ha moltes gent
gran que ve de fora que viu a les urbanitzacions, que quan ve a Missa o a
l’Ajuntament, o al teatre La Palma, o a prendre’s un cafè a la Palma, necessita un
espai per aparcar i en el centre del poble, fins ara no el tenim, potser properament el
tindrem, però ara no el tenim. Menjar-se de cop tantes places d’aparcament sense
haver-se buscat primer una altra alternativa, que podria ser aquesta vuit o sis, però
tenint en compte que es poden compaginar les dues coses, perquè la gent que hi vol
seure i encara m’he deixat el grup que hi seu a la nit, que ve a fumar-se els porros,
que aquests no tenen problema, es posen al padrís i no ocupen ni els bancs de
vegades si no es per trencar-los, o sigui pel que s’utilitza la gent no hi te problemes, el
Sr. Josep, al que li vàrem donar el Tei de Plata, hi pren el sol molts dies, mai s’ha
queixat perquè hi hagi un cotxe o sigui, nosaltres no diem que la plaça no tingui
utilitat, que l’espai que ara s’ha agafat i que servia per aparcar està sempre buit. Ara
sempre buit i estava abans sempre buit perquè no hi ve ningú a jugar, els nens van al
Parc de Can Godó, les mares que tenen nens van al Parc de Can Godó, i la plaça al
mig no te res per jugar-hi, ningú ve a passejar al mig de la plaça. Aquesta és la
realitat. Tota la resta poden ser idees però aquesta és la utilitat que te la plaça”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal
Convergència i Unió, manifesta el següent:
“”En la manera que està proposada i amb els estudis que tenim sobre la taula que ha
fet els serveis tècnics de la capacitat real de places d’estacionament i que s’hi pugui
compaginar tant el servei d’aparcament que des de Convergència creiem que no
hauria d’oferir una plaça com aquesta perquè si pensem bé i llegim de la trista
viquipedia una plaça és una superfície urbana situada a la intersecció de dos o més
carrers. Les places s’originen en l’àgora grega i n’hereten el sentit del lloc de reunió
per a la vida pública, per això sovint el mercat itinerant es fa a la plaça, és per a la
vida pública i sempre coincidint amb el lloc on hi ha un edifici emblemàtic com la
Casa de la Vila, com és el cas, una església, una catedral, un palau. A tots els que
estem aquí, a tots, estic convençut que ens agrada anar de vacances al poble “x” i
trobar-nos la plaça neta de cotxes, a tots ens agrada trobar-la i gaudir d’un cotxe que
està net de cotxes, que s’hi pot caminar, que te un tractament al terra diferent perquè
és una zona peatonal i on s’hi pot fer la vida pública. Altra cosa és que això xoca
frontalment amb els interessos de veïns lògicament, és un poble que costa aparcar,
relativament, perquè si tires 100 metres amunt la Riera està plena d’aparcament i a
més a més quan xoca amb el comerç. Per al comerç és el seu modus vivendi i viuen
d’això. Per tant, s’ha de buscar una solució intermèdia en que es pugui utilitzar una
plaça com a servei a la vida pública i que no es perdin tants aparcaments com es
perden en aquest moment, però ens consta que des de Mobilitat, des de Serveis
Tècnics, s’estan estudiant, com heu vist, diferents propostes i ja al web municipal i
xarxes socials s’ha fet avinent que el govern oferirà una consulta popular per decidir
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quin és el destí d’aquest emplaçament. Per tant, tal com està presentada la moció de
Gent de Teià, votem en contra.”

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal
Cat-ERC, manifesta el següent:
“No ens caldria afegir cap més consideració que les que ha fet l’alcalde, només
remarcar aquest fet de provisionalitat de la mesura i remarcar que volem treballar per
buscar alternatives i per trobar aquest equilibri entre la necessitat d’aparcament dels
veïns i dels usuaris diguéssim i la consideració envers els vilatans i votem en contra.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Voldria afegir, més enllà de la consideració que des del punt de vista m’ha semblat
entendre, i si no és així m’ho rectificarà la portaveu de Gent de Teià, que sembla que
l’incivisme generalitzat per tinença d’animals, per aparcament indegut, etc. etc.,
sembla que ens hi haguem de conformar no?. Doncs des del govern no ens hi volem
conformar a aquest incivisme. Precisament som un govern que estem denunciant
públicament a través de tots els mitjans de què disposem, la pàgina web, el butlletí
municipal, les xarxes socials, l’incivisme generalitzat en molts aspectes. Que
l’incivisme sempre són actituds minoritàries, però són actituds que fan mal. Per tant
apostem per aquesta sensibilització en tinença d’animals, en aparcament, en
mobilitat, etc., precisament és per això que creiem que adoptar aquesta mesura que
avui és provisional es complementarà quan realment trobem la solució real per fer
harmonitzar tots dos usos. Hi estem treballant i en podem continuar parlant en
Comissió Informativa. També estem treballant en altres fronts, també, jo no sé, jo
desconec si el grup municipal de Gent de Teià, quan era al govern, si havia fet
gestions amb la Generalitat de Catalunya per intentar trobar una solució d’ús públic
d’aparcament rotatori a una de les plantes de l’aparcament de la Cooperativa.
Nosaltres ja ho hem fet això, ja estem en contacte amb el Departament d’Habitatge,
amb la regidora de Gent Gran i Participació Ciutadana, hem tingut una primera reunió
i intercanvi de correu i per tant de possibilitat i estem treballant precisament en
aquesta línia per subsanar la manca d’aparcament també en el centre. També sabrà
el grup municipal de Gent de Teià, que per acord de Junta de Govern vàrem decidir
tornar a allargar, tal com havia estat, la zona de limitació horària del passeig La Riera
fins a la ferreteria. No l’hem pogut encara pintar per una qüestió, diguem-ne de
caràcter pressupostari, però serà una actuació que a gener de 2016 implementarem
tan aviat com ens sigui possible amb el nou Pressupost, repintarem tota la zona de
limitació horària des del parc de Can Godó fins la ferreteria, perquè també hem rebut
demandes de veïns i comerços de precisament ampliar la zona de limitació horària
fins a la ferreteria, com havia estat inicialment, quan es va optar per aquesta formula.
Desconec perquè es va decidir escurçar-la aquesta zona de limitació horària. Per
tant, ja estem treballant en mesures de creació de mobilitat per al comerç,
d’aparcament. Ara bé, la realitat és la que és, i si en tots aquests anys no s’ha
aconseguit trobar una solució primer amb Incasol, ara ja és Departament d’Habitatge,
estem en la línia d’intentar trobar una solució que sigui vàlida. S’hi està treballant.
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La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del grup municipal
Gent de Teià, manifesta el següent:
“”En quan he comentat que venen els gossos a fer caques i que la gent incívica
trenca bancs, no vol dir que ho justifiqui o ens sembli bé, sinó que era en resposta a
que ha dit que els cotxes que hi aparcaven destrossaven els bancs amb cops, les
papereres i no és així perquè no han estat els cotxes que hi aparcaven, els cotxes
que hi aparcaven no han fet malbé la plaça; els cotxes hi aparcaven perquè no troben
un altre espai. sí que és veritat que molta fent es passava i aparcava en llocs que no
toca, però ara també passa perquè ara aparquen fora dels pilots i encara costa més
de passar o sigui ara quan arribes a la nit, els que estem aquí ho veiem, i és que tinc
moltes fotografies i en puc fer moltes cada dia que passo en puc fer, quan venen i hi
ha un acte, dons si no troben enlloc més es posen aquí davant, que així es va trencar
la paperera,. perquè intenten entrar fins dintre la sorra i es posen així i aquesta si que
la varen arrancar així, però no la gent que aparcava en el seu lloc cívicament sinó la
gent que aparca on sigui, perquè ara aparquen darrera dels pilons; darrera dels pilons
vol dir que encara ho tenen més difícil de passar els que han de girar i després això
que li he dit dels serveis de l’Ajuntament que potser no es tan llarg i es col·loca bé i
potser passa el cotxe d’escombraries però quan aquell espai queda lliure a la tarda,
que llavors sí que es pot utilitzar, llavors sí que tenim realment problemes perquè a
vegades hi ha cotxes que sobresurten molt i no passa, no sols el cotxe de les
escombraries, sinó algun cotxe, una furgoneta una mica més ampla; llavors no és que
ho justifiquem, era una explicació del perquè ha passat. També la plaça de la
Cooperativa o a la plaça de Catalunya, que és una plaça però és de circulació i és
Plaça Catalunya s’estan queixant els comerciants i s’està queixant molta gent potser
perquè abans de fer-ho s’hauria d’haver explicat i és al revés, es troben amb els
pilons, llavors es troben amb els problemes, aquest dia una senyora volia portar un
senyor gran que no podia caminar al metge i no va poder entrar, després a un altre el
varen deixar entrar, ara la Policia se que obra, o la persona encarregada, cada dia el
piló, a la tarda el tancarà, però penso que la manera potser seria a l’inrevés, primer
informar del que es va a fer o reunir la gent i parlar-ne, els més perjudicats, i després
fer-ho. No a l’inrevés, que et trobis els pilons sense saber per què i quan veus que la
gent està indignada llavors es fan els estudis i es busca una solució. És això el que
volem expressar perquè amb tota la resta, podem estudiar-ho i enlloc de deu places
poden ser sis, estarem d’acord perfectament. El de la plaça, el soterrani, ho havíem
estat estudiant i mentre va governar Gent de Teià es va intentar, no es va poder i
després el seu soci sabrà per què no es va fer, perquè a través de la Moció ja no
vàrem poder seguir treballant però es va intentar, es va intentar i ho saben els que hi
eren. “”
El Sr. alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Recuperant la qüestió de la plaça Catalunya, torno a dir el mateix, s’hi havia de posar
ordre, perquè el que no s’hi val és fomentar el desordre, la mobilitat desordenada; les
queixes venen des de molts punts de vista, no només els que condueixen vehicles,
també dels veïns que baixen amb vehicles del Tt. de Casa Bru, molt queixosos, per
tant, les queixes venen de diversos punts de vista en funció de les necessitats de
cadascú però el govern ha de ser responsable i intentar posar ordre i el que s’ha fet
és posar ordre. Posar ordre i dibuixar una proposta d’ordre i intentar que la Policia
Local faci també una campanya de sensibilització perquè el que s’està fent perquè el
que tampoc no s’hi val és que si a més a més fomentem el caos en determinats
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espais de mobilitat que a més a més es doni instruccions a la Policia de no complir
amb la seva feina. Per tant, el que estem demanant a la Policia és que ens ajudi a la
sensibilització. No s’ha interposat cap multa, s’està fent una campanya de
sensibilització i les instruccions són molt clares en aquest sentit i està començant a
funcionar i demà mateix, precisament, tenim una reunió convocada aquí amb el
sector comercial de l’entorn.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, acorda no aprovar la Moció presentada pel grup
municipal GT per a recuperar les places d’aparcament de la plaça Sant Martí,
havent votat en contra de la Moció el senyor alcalde president i 7 regidors que
pertanyen als grups municipals de Cat+ERC i CIU, i a favor de la mateixa els 5
regidors del grup municipal GT.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
8.

Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 663 a la núm. 823/2015

Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 663/2015 a la núm.
823/2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

9.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal, que seguidament es detallen:
Resolució
696/2015
738/2015
739/2015
770/2015
809/2015
817/2015

Detall
Bestreta
Relació despeses quilometratge
Relació personal 28
Liquidació funcionària per jubilació
Concessió subvenció directa a Associació
Esquima
Concessió subvenció directa a Creu Roja

Informe
154/2015
158/2015
159/2015
165/2015
176/2015
179/2015

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia, 696, 738, 739, 770, 809 i 817 de 2015, a la
part expositiva detallades i els respectius informes de fiscalització amb
reparament no suspensiu de la interventora municipal, ref. 154, 158, 159, 165,
176 i 179/2015.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia anteriorment detallades i dels
informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal ref. 154, 158, 159, 165, 176 i 179/2015.

10. Donar

compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal,
que seguidament es detallen:
Data Junta
17/09/2015
24/09/2015
01/10/2015
15/10/2015
22/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
05/11/2015

Detall
Relació de factures ADO 25
Aprovació nòmina mes de setembre
Relació de factures ADO 28
Relació de factures ADO 30
Aprovació nòmina mes d’octubre
Relació NPV-J exp. 2015000003
Relació NPV-J exp. 2015000010
Relació d’obligacions O 31

Informe
139/2015
149/2015
153/2015
157/2015
161/2015
168/2015
171/2015
173/2015

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 17 i 24 de setembre. 1,
15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2015, anteriorment detallats i els
respectius informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la
interventora municipal, ref. 139, 149, 153, 157, 161, 168, 171 i 173/2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local, anteriorment detallats i dels
informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora
municipal, ref. 139, 149, 153, 157, 161, 168, 171 i 173/2015

11.

SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

11.1.- Suggeriment del regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del
grup municipal GT
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, formula el següent suggeriment que s’havia
realitzat en Comissió Informativa fa un parell de comissions i que va adreçat principalment
als regidors de Joventut, de Comunicació, d’Esports i de Serveis de Manteniment:
“Ens agradaria, si fos possible, al menys que una vegada cada tres mesos o quan fos
viable, els regidors d’aquestes àrees facin venir a les Comissions per poder tractar,
potser no aspectes tan particulars que ja fem les preguntes i ens contesten el que
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requerim sinó per parlar de temes més generals de les regidories i volia fer aquest
suggeriment, que si no us va bé el dia de la comissió, per l’horari, estem disposats a
quedar en un altre horari, a buscar un acord per trobar-nos.”

El senyor alcalde manifesta que es recull el suggeriment.

11.2 Pregunta del regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas del grup municipal Gent
de Teià.
El regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, en representació del grup municipal Gent de
Teià, formula la següent pregunta al regidor de Comunicació:
“Quina idea hi ha amb el Butlletí Municipal en el que es refereix al seu contingut i al que
es refereix a l’assiduïtat en la que sortirà. Ens trobem en el Butlletí Municipal actual, on
és un butlletí totalment polític, només hi ha una pàgina dedicada al tema social o a les
entitats, a les hores, si tirem enrere la història del Butlletí municipal, tinc per exemple el
Butlletí de l’any 91, el tinc, no és que l’hagi anat a buscar perquè jo escrivia en el Butlletí
municipal, hi havia part social, i havia un equip redactor- És curiós com és la política del
Butlletí aquest perquè la part social està al davant i les qüestions polítiques al darrere.
Trobo que això tampoc ha de ser així. Un Butlletí municipal precisament la part del
davant ha de ser crec la informació política, la informació del poble i després la part
social. Ens trobem, be, ja fa 25 anys que hi havia les entitats que hi escrivien, amb Gent
de Teià, al butlletí núm. 122 de l’octubre de 2013, 15 entitats escriuen, a banda d’això hi
ha un espai d’entrevistes, hi ha diverses seccions dels diferents col·laboradors i amb la
Moció de censura els col·laboradors que hi havia pleguen i el Butlletí municipal segueix
sortint, evidentment, amb cada vegada menys presència d’entitats, fins el punt que en el
Butlletí municipal, el primer que ha tret el nou govern, només hi ha escrits de dues
entitats i també es dona la situació que hi havia una tercera entitat que va voler fer un
escrit, que amb retard perquè el dia límit on es podia escriure era el dia 20 de setembre
i el dia 22 de setembre, dos dies tard, això és així, va demanar el Club Excursionista
d’escriure en el Butlletí tenint present a més a més que són els 15 anys del CET i que
hi havia una exposició, va demanar d’escriure el dia 22 de setembre i el 29 una setmana
més tard se li respon que està fora de termini i que no pot fer aquest escrit i el Butlletí
encara va tardar un mes i mig en sortir. Entre el dia 22 que es fa la pregunta i quan surt
el Butlletí passa un mes i mig- A les hores, bé, una mica saber com s’ha produït així del
CET, tenint present a més a més que el CET tenia una exposició i volia fer un escrit
sobre l’exposició i quina és la intenció de cara al futur, si ser un butlletí només polític, si
escriuen entitats, algunes les posarem o una mica saber quina és la línia que te prevista
la regidoria o el govern, com ho vulgueu dir.”

El regidor de Comunicació, Sr. Andreu Porta Espelt, manifesta el següent:
“”Aquest és el primer Butlletí. Evidentment com a tota etapa, és el primer, i hi hauria dos
criteris que han marcat aquesta edició, el primer motiu és la urgència. És a dir sortíem
de l’últim Butlletí que va sortir el mes de febrer, per tant, enteníem que més enllà de
dissenyar una eina que fos nova, noves seccions, renovada, el que calia era primar que
sortís un Butlletí informatiu si més no explicant als vilatans qui era el nou Consistori, qui
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formava part del nou govern, per tant com una eina de difusió de què passa a
l’Ajuntament, per tant, aquest primer objectiu es va aprimar. Es va voler en el seu
moment fer un monogràfic només d’aquest tema però que va passar que si això ho
fèiem només al mes de juliol no es podia repartir el mes d’agost, llavors ja ho vàrem
passar a setembre. El Planning original era que el Butlletí municipal es repartís
aproximadament la tercera setmana de setembre. Què passa?. Pel procés de la Llei
Electoral, com estàvem en campanya electoral, ens vàrem abstenir de fer qualsevol
mena de publicació perquè som una Entitat pública i podia ser considerat campanya
electoral. Això ens va obligar a retardar la publicació. És cert que hi va haver el CET, hi
va haver algun altre contingut que es va anul·lar, no per no incloure’l, sinó perquè més
que res s’havia fet el càlcul d’espais a nivell pràctic i hi havia una sèrie de conjunts que
consideràvem interessant què sortís, que es publiqués. No obstant, si que és cert i jo
personalment el tema del CET si que es va tardar un temps determinat, en aquell
moment estava amb un compromís laboral que tenia, vaig fer un parèntesis
completament absorbit i dedicat, després ja ho he estat recuperant mica en mica, però
clar, jo en aquell moment desconeixia el tema que es volés fer un element clar cap a
l’excursió. Si hagués estat així, bé, ara que ha passat és molt fàcil però si que realment,
doncs em sap greu i és possible que això és un element que s’ha d’esmenar.
D’altra banda, a nivell de contingut, el Butlletí Municipal com ja es diu a l’editorial ha de
ser una eina de, no només d’informació del que passa a l’Ajuntament, que ja hi ha un
apartat, com tu comentaves, és l’apartat del final, que vam voler fer un monogràfic, per
això el fet que estigui capiculat; entenem que ha de ser una eina de difusió de les
entitats, una eina de difusió i explicació i de dotar als ciutadans de què és Teià i el
coneixement general, des d’elements històrics, elements tradicionals, etc, etc. El que fa
poble és que es coneguin tots aquests elements. Es el que ha de servir.
A nivell pràctic de com s’ha d’editar. Evidentment s’aposta per un nou consell de
redacció, això ja es feia esment en l’editorial, es farà una reunió per constituir un consell
de redacció on estarà obert al conjunt de la ciutadania, evidentment, amb una distribució
de tasques, temàtiques, etc, etc. Per tant, aquest Butlletí ha tingut una sèrie d’eixos de
contingut que això ha de canviar, és a dir, com tu comentaves ara, es pot valorar el fet
que hi hagi entrevistes, el fet que sí que volem incentivar una major participació de les
entitats, clar, en aquest sentit l’escrit convidant que sortís al Butlletí i enviessin els seus
textos va ser a principis del mes d’agost, la qual cosa és un temps d’impàs. Com ja
estava previst que sortís, que després no es va publicar, a principis de setembre,
consideràvem que bé, que era un element que havíem de tirar per aquí.
No sé si queda algun element pendent de resoldre però sobre tot posar aquest èmfasis,
volem que el Butlletí sigui una eina per als vilatans, per a donar informacions del que
passa a l’Ajuntament, per acostar la política al municipi però també per donar a conèixer
aspectes de Teià i que sigui una eina participativa i de difusió”

11.3 Felicitació de la regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, del grup municipal
Gent de Teià.
La regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent de
Teià, manifesta el següent:
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“”Ja que tenim un membre de la Comissió de Festes aquí present a la sala, doncs felicitar-lo
i que faci extensiva la felicitació a la resta de la Comissió de Festes per tota la feina duta a
terme durant la Festa Major i donar-li les gràcies i que ho faci extensiu.”

11.4 Pregunta de la regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, del grup municipal Gent

de Teià.
La regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent de
Teià, formula la següent pregunta al regidor de Cultura:
“A la Comissió Informativa de dijous passat, bé del dia 19, el va donar el què és el
balanç final de la Festa Major i en el balanç final, el número final és de 37.325, 30 € que
entenem que és el que ha costat. Hi ha unes partides que posa pendents aquí. Si mirem
l’acord de Junta de Govern del dia 29 d’octubre, ens trobem que aquí hi ha una partida
que posa SECE lloguer de generador de la Festa Major per valor de 3.969,70, després
hi ha una altra partida que posa STEM sonoritzacions diverses de la Festa Major de
2015 per valor de 2.383,70, una altra que posa muntatge de cortines del pavelló de
Festa Major per valor de 4.180,55, aquestes tres partides sumen 10.533,95, que
entenem que s’han d’afegir aquí.”
“A la sessió del dia 12 de novembre, en surten unes altres dues per import de 1.578,61,
llavors el que em vinc a referir és que això és anterior al que és la Comissió Informativa
del dia 19. Si ho sumem tot, les factures més el que surt aquí, resulta que tot suma
49.437,86, clar llavors amb aquestes partides nosaltres no les hem trobat en el
Pressupost, clar el que hi ha inicialment en el Pressupost de Festa Major són 39.000 €,
però és clar crec que tampoc hem d’anar investigant.”
El regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas i París manifesta el següent:
“”Sí, sí, i tant que ho heu d’anar investigant, però ara com diu l’alcalde, no tenim les
dades”.
“Per Comissió Informativa es va rebre un correu adreçat a Secretaria que em va
reenviar després, de que es volia el tancament, balança final del pressupost de Festa
Major, ho vaig comunicar a la tècnica, que li falten moltíssimes factures, hi ha molts
tiquets pendents aquí que tenim l’aproximació del que costarà però que encara no tenim
el tiquet, per tant hi ha molts pendents, hi ha coses que hi són i coses que no hi són. Hi
ha partides que estan comptades i en canvi baixaran. A la propera Comissió Informativa
passarà totalment tancat. S’ha de pensar que aquesta Comissió va ser 6 dies després,
encara faltava una activitat, la Teialada encara s’havia de fer, per tant, demanar el
balanç final quan encara hi ha una activitat per fer, és totalment inviable. Els números
totals els tindreu a la propera Comissió Informativa del mes de desembre, segur.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“No podem entrar més en aquest detall perquè ja ho aclarireu amb el regidor en
Comissió Informativa perquè tampoc podem barrejar propostes de despesa amb
factures perquè són conceptes totalment diferents en tot el procediment comptable.
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Prenem nota de l’observació que fa la regidora del grup municipal Gent de Teià i en
Comissió Informativa el regidor ja ho aclarirà amb tota la documentació”.

11.4 Pregunta de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació
del grup municipal Gent de Teià.
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal
Gent de Teià, formula la següent pregunta:
“Tenim coneixement dels fets que varen passar a Vallbellida, després de tot el que va
passar a Vallbellida, tenim coneixement que va trucar un veí alertant a la Policia dels
aldarulls, que els policies que estaven de servei aquella nit, no els que estaven
especials per al cercatasques, sinó els que porten el telèfon i tal, varen dir-li al veí que
telefonés als Mossos d’Esquadre, que ells estaven al cercatasques.
Nosaltres creiem que últimament és una pràctica bastant habitual amb la Policia
Municipal el derivar als Mossos, “no, truqui als Mossos... “, “no, plego d’aquí a 10
minuts”. Sabem que hi ha moltes queixes sobre això i davant aquests fets tan greus que
hi ha hagut, perquè molt bé està al cercatasques però hi ha quatre persones
especialment pel cercatasques i els dos que estan de torn, al menys quan jo portava la
Policia, ells són els que porten el telèfon i han d’estar al servei del vilatà i com a pràctica
habitual últimament és això, nosaltres preguntem si es prendran mesures al respecte
perquè és clar, aquest cop ha estat una cosa molt greu, que costarà molts diners a
l’Ajuntament i al vilatà i que creiem que ha arribat el punt en que és un bon moment per
demanar responsabilitats series a les persones que varen ometre fer aquest servei. La
pregunta es si tenen pensat fer alguna cosa al respecte.””

El regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el
següent:
“”Al dia següent es va demanar al cap de la Policia un informe especial sobre els fets
que varen succeir a la vista del comunicat del propi agent en el qual descrivia
exactament aquests fets. A l’agent se li ha fet un advertiment no qüestionant sinó
indicant la seva manca de professionalitat i aquest agent es reunirà amb l’alcalde i amb
mi per donar-nos explicacions de perquè va actuar d’aquesta manera i entendre-ho
sabent quina és l’opinió del cap de la Policia i provablement això representarà algun
tipus d’acció. Considerem, estem d’acord que no va procedir de la forma que
corresponia, que hauria d’haver-se anticipat als fets, que no es va anticipar però sí que
s’ha posat en marxa unes accions que van en la línia de demanar responsabilitats, no
solament a aquest agent, sinó que hi ha un altre agent per que altres tipus d’accions
que estan més vinculades a la podríem dir, no voldria acusar abans que sigui així, però
podríem parlar de desídia en el desenvolupament de les funcions, que també
considerem que se li havia de fer un advertiment i també està convocat a reunió per la
setmana vinent.”
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11.5 Suggeriment de la regidora Sra. Teresa Casellas Abella, del grup municipal Gent
de Teià.

La regidora Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent
de Teià, formula el següent suggeriment:
“”Aquest dia es va passar en una ampliació de Pressupost o no sé ben bé com era, els
1500 € que es donarà a Caritas, que part sortiran del Consell, el nostre suggeriment és
que de cara al Pressupost vinent es tingui en compte que per la feina que desenvolupa
és una aportació molt petita si la comparem amb Esquima, amb Creu Roja, no se
també hi ha pendent el de l’ADF que no l’he vist entrar en cap moment, no se si s’ha fet
el conveni o no, més que res, encara no ha acabat l’any, potser encara s’ha d’abonar,
però que es tingui en compte en el Pressupost. És un suggeriment.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta que es recull el suggeriment.

11.6 Manifestació d’agraïment del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup
municipal de Convergència.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal de Convergència,
manifesta el següent:
“Em vinc a subscriure a les paraules de la regidora Núria Andinyac i aprofitant que tenim
el membre de la Comissió de Festes i que és el primer Ple després de la Festa Major,
doncs reiterar l’agraïment, primer a tota la ciutadania per participar activament en els
actes, a totes les entitats que han format part del programa d’activitats de Festa Major, a
la Comissió de Festes i Comissió Jove, que des del minut u fins al darrer, han treballat
intensament perquè sigui reexida la Festa Major i lògicament també al personal de la
casa de totes les àrees, des de Policia, Serveis, Cultura, Esports, Joventut, tots han
treballat colze a colze perquè la Festa Major hagi sortit molt i molt bé. Gràcies a tots.””

11.7

Manifestació d’agraïment de l’alcalde

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, formula la següent manifestació:
“”Aprofitant també la felicitació que feia la regidora de Gent de Teià, la felicitació també
del regidor de Cultura a la Comissió de Festes, ja ho he fet jo a través de les xarxes
socials i ho he anat fent agraint la tasca cada vegada que veia participar a la Festa
Major la Comissió de Festes, a través de les xarxes, Facebook, i altres xarxes, agrairlos per donar-los ànims i agraïment constant de la bona feina que han fet, una feina
absolutament impecable i que forma part també de l’èxit de la Festa Major. I volia doncs
subscriure també les paraules del regidor perquè la Festa Major, felicitant en primer lloc
el regidor de Cultura, però al seu torn també les regidories que han fet possible amb el
treball coordinat des de Governació, Serveis, Comunicació, Joventut, Cultura, etc,
Participació Ciutadana, Educació, crec que ha estat una Festa Major molt exitosa, molt
concorreguda amb molt d’èxit i com alcalde crec que he d’agrair a tots els que han
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participat, a tots els que l’heu feta possible i agrair la bona feina feta i que per molt anys i
fins l’any que ve””

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:53 hores del dia al
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari
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ANNEX –ACTES SORTEIG MESES
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