ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. 5/2017
Caràcter: Ordinària

A la Vila de Teià, quan són les 20:36 hores del dia 25 de setembre de dos mil disset,
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
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 i 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 temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta
sessió ordinària, i es prenen els següents acords:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 20 de juliol de
2017
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 20 de juliol de 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 20 de juliol de 2017, en la seva redacció
original, sense fer rectificació.

DICTÀMENS
Àrea 1

2.

Aprovació del Compte General Pressupost 2016

Vist el Compte General format i informat per la Intervenció en data 24 de juliol de
2017.
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 2 d’agost de 2017, en
el qual es va acordar:
“”PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2016
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2016, 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 que durant el termini d’exposició pública no es presentin
reclamacions, reparaments o observacions, sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2016.
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 2016 ha estat sotmès al tràmit
d’informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
data 11 d’agost de 2017, al tauler i al web municipal, durant el termini de QUINZE
dies, o sigui des del dia 12 d’agost i que durant aquest termini i vuit dies més no
s’ha formulat cap mena de remarques ni observacions.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2016.
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,.
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3. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada pels Cossos Policials i d’emergències.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21 de setembre 2017, de rebuig
als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca
realitzada pels Cossos Policials i d’emergències.
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost
de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van
produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques,
juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers
moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea
o religió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, i amb el quòrum de la majoria
del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següents
acords:
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i
la barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió
social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al
mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma
immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista,
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les
forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la
voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància,
apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions
i cultures.
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SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la
inclusió de la societat.

Finalitzada la votació de la moció, l’alcalde proposa als membres de la Corporació la
realització d’un minut de silenci en record de les víctimes.
Els regidors en peu procedeixen a guardar un minut de silenci en record de les
víctimes dels atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils
el passat mes d’agost.

4. Modificació de la plantilla del personal laboral al servei de la Corporació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21 de setembre de 2017, de
modificació de la plantilla del personal laboral fix al servei de la Corporació.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 530/2016, de 25 de juliol, referent a
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2016, disposant que la creació de
la plaça de tècnic auxiliar informàtic quedava condicionada a l’amortització de la plaça
d’auxiliar tècnic informàtic.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 132/2017, de 2 de març, es va disposar
convocar concurs-oposició per torn restringit de promoció interna d’una plaça de tècnic
auxiliar informàtic, enquadrada dins la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de
Teià, Serveis Generals i Econòmics, grup de titulació C1, vacant a la plantilla de
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, aprovant les bases que regeixen el concursoposició per torn restringit de promoció interna,
Atès que el Tribunal qualificador de desenvolupament i qualificació del procés selectiu
d’una plaça de tècnic auxiliar informàtic, per torn restringit de promoció interna, en data
10 de juliol de 2017, realitza proposta de contractació laboral fix com a tècnic auxiliar
informàtic a favor de l’aspirant Sr. Jordi Badia Garcia, per haver superat la fase
d’oposició del procés selectiu.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 500/2017, de 14 de juliol, es va disposar
procedir al canvi de la categoria professional del treballador Sr. Jordi Badia Garcia,
d’auxiliar tècnic informàtic a tècnic auxiliar informàtic, passant a cobrir de forma
definitiva aquesta plaça de la plantilla de personal laboral fix del grup C1, amb efectes
del dia 15 de juliol de 2017.
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Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, la supressió o
la millora dels existents que no admetin demora per al següent exercici, com també si
respon a criteris d’organització administrativa.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria del
nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la plantilla del personal laboral fix al servei de
la Corporació que figura inclòs en la plantilla municipal per aquest exercici, aprovada
pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2016, per
supressió de la següent plaça:
B) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA LABORAL
1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Supressió d’una plaça d’Auxiliar tècnic/a informàtic/a, grup C2
SEGON.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica del
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el termini d’exposició pública els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició
pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà definitivament
aprovat.
TERCER.- PUBLICAR l’acord definitiu de modificació de plantilla en el Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web municipal i tauler
d’anuncis de la Corporació i trametre còpia de l’expedient a la Subdelegació del
Govern a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal laboral
d’aquest Ajuntament.

5. Expedient núm. 2/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables ORG
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21 de setembre de 2017,
referent a l’expedient núm. 2/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables.
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Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables i de baixa en comptes, per insolvència
i altres causes, formulada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de

Barcelona, per un import total de 59.663,34 €.
Vist allò que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació,
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 16 i 80 de la Llei
472003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de l’Ordenança
fiscal general.
Vist l’informe emès per l’interventor, en data 18 de setembre de 2017, núm.
195/2017.
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 la declaració de crèdits incobrables per import total de 59.663,34
€, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que s’expressa en l’Annex i
llistats que obren en l’expedient DCI 2/2017, així com la corresponent baixa en els
comptes de drets reconeguts pendents de cobrament mentre no es rehabilitin dins
del termini de prescripció.
Segon.- ORDENAR que l’expedient sigui exposat al públic durant el termini de
quinze dies hàbils mitjançant anunci publicat en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’indicat expedient.

6. Expedient núm. 3/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables SREC
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21 de setembre 2017, referent a
l’expedient núm. 3/2017, de declaració de crèdits fallits i/o incobrables.
Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables i de baixa en comptes, per insolvència
i altres causes, formulada pel Servei de Recaptació, per un import total de 10.750,83

€.
Vist allò que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació,
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, els articles 16 i 80 de la Llei
472003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l’article 47 de l’Ordenança
fiscal general.
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Vist l’informe emès per l’interventor, en data 18 de setembre de 2017, núm.
196/2017.
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 la declaració de crèdits incobrables per import total de 10.750,83
€, amb el detall per exercici, subjecte passiu i concepte que s’expressa en l’Annex i
llistats que obren en l’expedient DCI 3/2017, així com la corresponent baixa en els
comptes de drets reconeguts pendents de cobrament mentre no es rehabilitin dins
del termini de prescripció.
Segon.- ORDENAR que l’expedient sigui exposat al públic durant el termini de
quinze dies hàbils mitjançant anunci publicat en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’indicat expedient.

Àrea 2

7. Aprovació inicial del Pla de Participació Ciutadana de Teià 2017-2022
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21 de setembre 2017, referent a
l’aprovació inicial del Pla de Participació Ciutadana de Teià 2017-2022.
Vist el Pla de Participació Ciutadana de Teià 2017-2022, elaborat amb el suport
tècnic i econòmic de l’Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona, amb l’assistència de l’empresa de consultoria especialitzada Civis
Govern Obert.
Atès que aquest Pla és l’instrument amb què es dotarà l’Ajuntament de Teià per
planificar amb efectivitat les actuacions en matèria de participació ciutadana que
pretén desenvolupar durant el període 2017-2022 per fomentar la implicació i la
participació dels veïns i veïnes en els afers públics del municipi.
Atès que aquest Pla s’ha basat en les següents línies estratègiques d’actuació:
1. Organitzar el Consistori per facilitar la participació en la presa de decisions
polítiques.
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2. Fomentar la participació ciutadana a Teià, duent a terme processos de
participació de qualitat.
3. Fer efectiu el dret d’informació, millorar i potenciar els canals de comunicació
com a elements previs per afavorir la participació.
4. Enfortir la xarxa associativa del municipi tot aprofitant i fomentant l’existència
d’un teixit, donant eines per afavorir la participació efectiva de les entitats en
el debat i la presa de decisions municipals.

La regidora de Participació, Sra. Silvia Marcos Llagostera, exposa el següent:
“”Voldria manifestar la meva satisfacció d’haver pogut fer aquest Pla de Participació, que ha
estat un privilegi haver-lo pogut fer amb la col·laboració de tota la ciutadania, de comptar amb
les entitats que han participat en els diferents tallers, de comptar amb una comissió tècnica de
l’Ajuntament i sobre tot de comptar també amb una comissió ciutadana. També donar les
gràcies a totes les forces polítiques del Consistori que també han contribuït en el Pla i no puc
fer més que donar les gràcies a tots i que avui és un dia molt satisfactori per la participació.”

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal GT,
manifesta el següent:
“”El nostre vot serà a favor del Pla de participació perquè realment és una eina
necessària per obrir, com ha dit la regidora, els processos participatius pel poble i hem
vist que és un Pla en què ha col·laborat tota la massa social del poble, entitats i
l’oposició també i que és un Pla ambiciós. Ja ho vàrem dir un dia en Comissió
Informativa, hi ha certs ítems d’execució que creiem que són molt ambiciós perquè
estan en el temps molt proper i no depenen directament de la regidoria de Participació;
però bé creiem que és un Pla un a punt de partida molt positiu i que donarà un marge
de maniobra molt ampli per processos més endavant al poble on participin tots els
vilatans.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta
el següent:
“”El nostre vot també serà a favor i tal com deia el regidor Ballesteros, és com la majoria de
plans que s’elaboren des d’un Ajuntament, ens donen molta feina, realment és ambiciós i ens
en donarà de feina, però des d’aquí volem felicitar per la tasca que s’ha fet en l’elaboració
d’aquest Pla, per les complicitats que s’han teixit entre totes les entitats i gent que a títol
individual hi ha volgut participar, així com les forces polítiques d’aquest Consistori i ens
congratulem que una partida tan petita com té la regidoria de Participació que en molts governs
sovint és una regidoria menor, doncs aquest govern hi hagi apostat, hagi treballat a fons i que
ens porti avui a Ple aquest Pla de Participació per 2017-2022. Enhorabona.“”
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La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
manifesta el següent:
“”Nosaltres ens afegim a les felicitacions. Ens felicitem i felicitem a la regidora de Participació, la
Silvia Marcos, per l’elaboració i per l’aprovació avui d’aquest Pla ambiciós, una eina
imprescindible per fer l’Ajuntament que volem, el participatiu, el de tothom, el més democràtic
possible. Gràcies i bona feina Silvia.“”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“”Havent aprovat aquest punt important també per la participació ciutadana del nostre municipi
en la vida política també, subscrit com alcalde tots els agraïments, en primer lloc a la regidora
pel lideratge d’aquest projecte engrescador per la nostra societat civil, la Comissió tècnica que
citava també la regidora i agrair molt especialment el suport de la Diputació de Barcelona, la
Comissió Ciutadana que ha enriquit moltíssim aquest document inicial del Pla de Participació
Ciutadana que a més a més la regidora ja ha dit en moltes ocasions que és un document viu i
un document obert i un document susceptible de les modificacions que oportunament es
creguin convenients. Per tant, moltes gràcies a tots els membres de la Comissió Ciutadana per
les aportacions i ho heu dit els tres grups municipals, gràcies també als grups municipals per la
unanimitat, pel consens, per les aportacions que han estat absolutament enriquidores. Es una
satisfacció per tant poder-lo aprovar per unanimitat. “”

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 el Pla de Participació Ciutadana de Teià, 2017-2022,
elaborat amb el suport tècnic i econòmic de l’Oficina de Participació Ciutadana de la
Diputació de Barcelona, amb l’assistència de l’empresa de consultoria especialitzada
Civis Govern Obert.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Pla de Participació Ciutadana de Teià, 2017-2022, pel
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci
d’exposició en el DOGC o en el BOPB, durant els quals totes les persones
interessades podran examinar l’expedient i formular les al·legacions pertinents.
Finalitzat el període d’exposició pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord
adoptat quedarà definitivament aprovat, sense més tràmits.
TERCER.- INICIAR la tramitació per l’elaboració del Reglament de Participació i
Reglament Orgànic Municipal, mantenint els membres que han format part de la
Comissió Tècnica del Pla de Participació Ciutadana, amb la incorporació del secretari
de la Corporació.
QUART.- AUTORITZAR el senyor alcalde-president per a la signatura dels documents
que siguin necessaris en execució dels anteriors acords.
Àrea 3
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8. Acceptació de cessió de terrenys destinats a vialitat i regularització de
finques en carrers Garrotxa i Torrent de Les Monges.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de dat 19 de setembre 2017, d’
acceptació de la cessió de terrenys destinats a vialitat i regularització de finques en
carrers Garrotxa i Torrent de les Monges.
Vista l’acta de regularització de finques i cessió de terrenys destinats a vialitat en
carrers Garrotxa i Torrent de les Monges, formalitzada en document administratiu el
dia 21 de juliol de 2017, amb la companyia mercantil ABSIS INMUEBLES, SL,
representada per A. de la F. S., actual propietari del solar situat al c. Torrent de les
Monges, 42, segons contracte privat de compravenda signat a Teià el dia 30 de
novembre de 2016 i pendent d’atorgar la corresponent escriptura pública, signant
també el document de cessió els anteriors propietaris en senyal de conformitat, M. V.
B. i R. V. B., atès que consten al Registre de la Propietat de Mataró com a titulars
registrals de la finca núm. 712.
Atès que ABSIS INMUEBLES, SL, M. V. B. i R. V. B., cedeixen i transfereixen
gratuïtament a l’Ajuntament de Teià dues porcions de terreny que es descriuen a
continuació a segregar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró,
núm. 1, al tom 3028, llibre 70 de Teià, foli 155, finca núm. 712 i amb la següent
descripció:
a.- Terreny de forma rectangular, de superfície 35,24 m 2 destinat a l’ampliació del
carrer Garrotxa. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 1,87 m.l. amb carrer Rafael Casanova; a l’Est, amb
línia recta de 17.74 m.l. amb carrer Garrotxa; a l’Oest, amb línia recta de 16,51
m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al Sud, amb línia recta de 2,11
m.l., també amb finca matriu de la qual es segrega.

b.- Terreny de forma triangular, de superfície 29,53 m 2 destinat a l’ampliació dels
carrers Torrent de les Monges. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 27,09 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; a
l’Est, amb línia recta de 2,11 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al
Sud, amb línia recta de 28,37 m.l., amb el carrer Torrent de les Monges.

Atès que també es procedeix a la regularització de dues porcions de terreny situades al
c. Rafael Casanova i que queden delimitades de la forma següent:
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a.- Terreny de forma triangular, de superfície 2,42 m 2, actualment part de la finca
registral núm. 712 descrita en l’expositiu I, que es cedeix i transfereix
gratuïtament a l’Ajuntament de Teià com ampliació del carrer Rafael de
Casanova. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 5,00 m.l. amb el carrer Rafael Casanova; a l’Est,
amb línia recta de 0,97 m.l. també amb el carrer Rafael Casanova; i al Sud,
amb línia de 5,08 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega.
b.- Terreny de forma triangular, de superfície 2,42 m 2, actualment part del carrer
Rafael Casanova que l’Ajuntament de Teià cedeix i transfereix gratuïtament i
s’agrega a la finca registral núm. 712 descrita a l’expositiu I. Els seus llindars
són:
Al Nord amb línia recta de 5,08 m.l. amb el carrer Rafael Casanova; a l’Oest,
amb línia recta d’0,97 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al Sud, amb
línia de 5,00 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega.

Atès que la cessió del terreny destinat a vial als carrers Garrotxa cantonada Torrent
de les Monges i la regularització de finques en c. Rafael Casanova, es realitza en
compliment de les prescripcions establertes en el Pla d’Ordenació Urbanística de
Teià i en el Pla de Millora Urbana núm. 8 per l’ordenació volumètrica de la parcel·la
entre els carrers Torrent de les Monges, La Garrotxa i Rafael Casanova, aprovat
inicialment per Resolució de l’Alcaldia núm. 230/2017, de 7 d’abril.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’acta de regularització de finques i cessió de terrenys
destinats a vialitat en carrers Garrotxa i Torrent de les Monges, formalitzada en
document administratiu, el dia 21 de juliol de 2017, amb la companyia mercantil
ABSIS INMUEBLES, SL, com a propietari de la finca situada al c. Torrent de les
Monges, núm. 42, i els germans M. i R. V. B., en la seva condició de titulars
registrals de la finca núm. 712.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens realitzada
per la companyia mercantil ABSIS INMUEBLES, SL i els germans M. i R. V. B., de
les dues porcions de terreny, a segregar de la finca inscrita al Registre de la
Propietat de Mataró, núm. 1, al tom 3028, llibre 70 de Teià, foli 155, finca núm. 712,
amb la següent descripció:
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a.- Terreny de forma rectangular, de superfície 35,24 m 2 destinat a l’ampliació del
carrer Garrotxa. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 1,87 m.l. amb carrer Rafael Casanova; a l’Est, amb
línia recta de 17.74 m.l. amb carrer Garrotxa; a l’Oest, amb línia recta de 16,51
m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al Sud, amb línia recta de 2,11
m.l., també amb finca matriu de la qual es segrega.
b.- Terreny de forma triangular, de superfície 29,53 m 2 destinat a l’ampliació dels
carrers Torrent de les Monges. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 27,09 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; a
l’Est, amb línia recta de 2,11 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al
Sud, amb línia recta de 28,37 m.l., amb el carrer Torrent de les Monges.
TERCER.- PROCEDIR a la regularització de dues porcions de terreny situades al c.
Rafael Casanova i que queden delimitades de la forma següent:
a.- Terreny de forma triangular, de superfície 2,42 m 2, actualment part de la finca
registral núm. 712 descrita en l’expositiu I, que es cedeix i transfereix
gratuïtament a l’Ajuntament de Teià com ampliació del carrer Rafael de
Casanova. Els seus llindars són:
Al Nord amb línia recta de 5,00 m.l. amb el carrer Rafael Casanova; a l’Est,
amb línia recta de 0,97 m.l. també amb el carrer Rafael Casanova; i al Sud,
amb línia de 5,08 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega.
b.- Terreny de forma triangular, de superfície 2,42 m 2, actualment part del carrer
Rafael Casanova que l’Ajuntament de Teià cedeix i transfereix gratuïtament i
s’agrega a la finca registral núm. 712 descrita a l’expositiu I. Els seus llindars
són:
Al Nord amb línia recta de 5,08 m.l. amb el carrer Rafael Casanova; a l’Oest,
amb línia recta d’0,97 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega; i al Sud, amb
línia de 5,00 m.l. amb finca matriu de la qual es segrega.
QUART.- SOL·LICITAR a l’Ilm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la pràctica
dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini i lliure de
càrregues de la cessió i regularització de finques realitzada.
CINQUÈ.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

12

9. Aprovació solucions proposada en projecte de soterrament de la riera de
Teià en el tram urbà (des de Passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de
2017, d’aprovació de solució proposada en projecte de soterrament de la Riera de
Teià en el tram urbà (des de Passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà).
Vist l’ofici del Director General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, de data 18 de juliol de 2017, registre d’entrada núm.
2017/5390, de 24 de juliol de 2017, en el qual s’informa que amb data 21 de febrer
de 2011 es va autoritzar a l’Agència Catalana de l’Aigua a iniciar l’expedient
d’informació pública del Projecte de soterrament de la riera de Teià en el seu tram
urbà (des del passeig del Castanyer fins l’inici del cas urbà), fent constar que a data
d’avui no s’ha rebut l’expedient d’informació pública del projecte, per la qual cosa, no
s’ha pogut continuar la tramitació de l’esmentat projecte.

Atès que per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha recordat a l’Ajuntament de Teià
que per poder donar tràmit a l’aprovació del projecte de soterrament de la riera de Teià,
en el tram urbà (des de passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà), el Ple de
l’Ajuntament hauria d’aprovar la solució proposada en el referit projecte, sol·licitant a
l’ACA la seva actualització formal, atès el temps transcorregut des de la seva redacció.

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, en representació del Grup Municipal Gent
de Teià, manifesta el següent:
“El grup municipal de Gent de Teià ho aprovarà perquè entenem que és una ratificació del
que hi havia i adequació de preus i ajustar-ho. Si que ens agradaria que si mai arribés el dia
que tinguéssim els diners, se’ns concedís i es pogués fer, es fes una consulta al vilatà però
tampoc nosaltres no posarem cap trava perquè és un projecte a molt llarg termini i ja
decidiran els que en aquell moment governin o els vilatans que en aquell moment siguin
consultats, llavors votem a favor.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal PDeCAT,
manifesta el següent:
“també és deixar una porta oberta que finalment es pugui recuperar aquest projecte i es
pugui soterrar la riera. Per tant, votem a favor.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Gràcies també a tots tres grups municipals perquè evidentment és un document que
tenint en compte el que sol·licitem, aprovar aquest document per unanimitat també,
reforça la nostra sol·licitud.”
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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 la solució proposada en el Projecte de soterrament de la riera de
Teià en el tram urbà ( des de passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà), de data
gener 2009, redactat per l’ empresa SAEM Enginyeria per encàrrec de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua l’actualització formal del
projecte de soterrament de la riera de Teià, en el tram urbà ( des del passeig del
Castanyer fins l’inici del casc urbà), de data gener 2009, redactat per l’empresa SAEM
Enginyeria, per tal de fer l’ actualització de costos i les adaptacions normatives que
siguin necessàries, atès el temps transcorregut des de la seva redacció.

10. MOCIONS D’URGÈNCIA
El regidors manifesten no tenir mocions d’urgència per tractar en aquesta sessió
plenària.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

11. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm.
504 a la núm. 635/2017.
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número
635/2017.

504 a la número

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia.

12.
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 Detall
Informe
12/07/2017 Justificació NPV-J Setmana Cultural
157/2017
12/0772017 Revocació parcial i segon pagament 158/2017
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20/07/2017
26/07/2017
07/09/2017

subvencions entitats exercici 2016Esports
Aprovació nòmina juliol 2017
164/2017
Aprovació nòmina agost 2017
167/2017
Conveni
col·laboració
amb
la 172/2017
Federació Catalana de Futbol Sala
relatiu
al
Pavelló
Poliesportiu
Municipal El Cim

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 12, 20 26 de juliol i 7 de
setembre 2017, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 157, 158, 164, 167 i 172/2017.

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 resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal,
ref. 157, 158, 164, 167 i 172/2017.

13. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de
fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal,
que seguidament es detallen:
Resolució Detall
Informe
515/2017
Relació despeses quilometratge
161/2017
Vista la resolució de l’Alcaldia núm. 515/2017 i l’informe de fiscalització amb
resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 161/2017
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de la resolució de l’Alcaldia núm. 515/2017 i l’informe de fiscalització
amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 161/2017

14.- Suggeriments i preguntes

14.1 Manifestació de l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Mostrar en nom de tots els regidors de la Corporació municipal el nostre condol a la família
de Gerard Rosés, artista del nostre municipi, artista teianenc que fa una pila d’anys que amb
la família varen decidir de viure a Teià i que sempre en aquesta Sala de Plens tenim la sort
que ens acompanya el seu mural pictòric de l’any 2003. En Gerard Roses ens va deixar el
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31 de juliol, a l’edat de 72 anys Oportunament ja vàrem com a Corporació Municipal i jo
com alcalde també, vaig poder participar en la cerimònia que es va celebrar a l’Ajuntament
del Masnou amb la família, cerimònia pòstuma en la qual vaig poder també intervenir com
alcalde, per tant també en nom de tots els teianencs i tenint en compte també que fa poc el
10 de setembre vàrem poder complir, si voleu promesa que li vàrem fer a en Gerard Rosés,
com a govern municipal de poder il·luminar el monument a la sardana que és un monument
que és al Parc de Can Godó des de l’any 93, si no vaig errat, obra de l’artista Gerard
Rosés, però ja sabeu tots que quedava aquell raconet molt fosc a la nit. En vida de Gerard
Rosés encara, la darrera reunió que vaig mantenir amb ell a cavall de març i abril, li vaig
mig anticipar que miraríem doncs de fer-ne la il·luminació i que la miraríem d’inaugurar
precisament en els actes de La Diada, però perquè ell ho pogués, diguem-ne, inaugurar
d’alguna manera formalment presencialment. Malauradament va ser un homenatge pòstum i
no pas comptar amb la seva presència.
Amb tot això doncs, el nostre condol i fem arribar també el condol a la família en nom de tots
els membres de la Corporació Municipal.”

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, del grup municipal GT,
següent:

manifesta el

“ Apart que tots el recordarem, des de l’Ajuntament no el podrem oblidar mai perquè aquest
preciós quadre el va fer ell, o sigui que el tenim present contínuament.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal PDeCAT, manifesta el
següent:
“Afegir-nos a les condolències i record a la família i com bé ha dit la portaveu de
Gent de Teià, el tenim present en cada Ple i cada dia que venim a l’Ajuntament “

14.2 Suggeriment del regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
El regidor Sr. Abel Ballesteros i Monferrer formula el següent suggeriment al regidor
d’Esports.
“”En relació al Campus Esportiu que es va fer aquest estiu, ja parlarem en Comissió
quin ha estat el balanç del campus i com ho valora l’Ajuntament, però creiem que de
cara a altres anys l’organització d’aquest campus, la licitació d’aquest campus ha
d’estar més coordinada perquè creiem que s’han creat malentesos entre les entitats
a vegades per tal com s’ha acabat fent aquest campus, i fins i tot en comissions
informatives anteriors es va comentar la idea que hi havia per intentar quadrar les
demandes de les entitats i després al cap d’una setmana va arribar l’oferta final del
campus que es va fer, no? I simplement tenir-ho en compte perquè creiem que si hi
ha possibilitat d’ofertar aquest tipus d’activitat a l’estiu per part de les entitats
esportives del poble doncs al menys que s’hi sentit totes convidades a poder
participar-hi també. El suggeriment és aquest.”
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El regidor d’Esports, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, manifesta el següent:
“D’acord recollit. Nosaltres el campus aquest de l’estiu que les entitats esportives ens
demanen és una reclamació que porten molts anys, molts anys, darrera de poder-ho fer.
Nosaltres el que aquest any volíem era fer una prova pilot i així ho vàrem traspassar a les
tres entitats per veure com podia evolucionar i a més a més com podia no impactar de
forma directa amb el casal que organitzava l’Ajuntament. En aquest dies hem de fer el
balanç de com ha anat el campus de l’Ajuntament i després amb l’entitat veure com li ha
anat a nivell personal o a nivell de l’entitat., quin és el resultat que n’ha tret.
La nostra intenció és de cara a l’any que ve confeccionar-lo i donar-li més forma, així es va
dir a les tres entitats perquè totes elles puguin participar d’una manera o altra, volent dir que
o les poden munten les tres a la vegada o ho farem any per any, que és una mica el que
se’ls va transmetre. Per tant, tenim durant tot aquest any temps per acabar de confeccionar
un model que sigui estable i que ells se sentin a gust i a més a més entenem que és una
oferta que amplia l’oferta lúdica per als nens de cara a l’estiu i que fins ara no havíem pogut
tenir, però ho tindrem en compte.
Quan tinguem una resolució ens assentem en Comissió Informativa i ho comentem. “

14.3 Manifestació del regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup
municipal PDeCAT.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, exposa el següent:
“Només felicitar-nos a tots plegats, ara que és el primer Ple que fem després del mes de
juliol, per l’èxit que ha tingut el festivar “Remor” en la seva 6a edició. Agrair una vegada més
a les cases que ens obren els seus patis: Ca l’Antiga, Can Barrera, Cal Terço, Can Godó,
Can Llibreter i que ha tingut molt èxit d’acollida, d’assistència que també ha pujat, que
vulguis o no també és un plus i com a més recent aprofitar tots els que sou aquí a dir-vos
que des de Participació Ciutadana també s’ha engegat el projecte “Teianenc de l’any” i que
es lliurarà el mateix dia de Sant Martí, en l’acte de lliurament del Tei de Plata enguany també
hi ha el Teianenc de l’any, i que demà 26 de setembre acaba el termini per fer les vostres
propostes de qui considereu que durant el transcurs de l’any 2017 ha fet algun acte que
sigui de destacar . Tenim urnes per votar a La Unió, a la Biblioteca i aquí l’Ajuntament i
demà acaba el termini i on line també podeu fer la proposta.”

L’alcalde, Sr Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Felicitar a la regidoria de Cultura pels concerts de La Remor, naturalment, perquè
certament han estat un èxit i fem constar en acta aquest agraïment als col·laboradors, als
patrocinadors i també als propietaris del nostre patrimoni històric i arquitectònic, que són les
cases pairals que ens obren amb els seus jardins i que ens fan sentir orgullosos del nostre
patrimoni. Gràcies també a tots ells.”

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:12 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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