
 

 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 29  DE SETEMBRE DE 2016 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  5/2016 
Caràcter:  Ordinària 
 
 
 
A la Vila de Teià, quan són les 20:30  hores del dia 29 de setembre de dos mil 
setze, 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 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, abans de procedir a desenvolupar els punts inclosos a l’ordre del 
dia d’aquesta  sessió, l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, proposa a tots els 
regidors i portaveus municipals de guardar un minut de silenci en record de Carlos 
Maicas, president de l’agrupació electoral de Gent de Teià que ens va deixar fa 
pocs dies.  
Els regidors en peu procedeixen a guardar un minut de silenci. 
La regidora Sra. Teresa Casellas, com a portaveu de Gent de Teià, manifesta el 
seu agraïment per aquest moment de record del seu president, indicant  que per a 
ells ha estat una gran pèrdua. 
 
 
Seguidament s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia d’aquesta 
sessió ordinària: 
 
I.-   PART RESOLUTÒRIA 

 

1. Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 19 de juliol de 2016 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia  19 de juliol de 2016 en la seva 
versió original, sense fer cap rectificació. 
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DICTÀMENS 
 

Àrea 4 

 

2.  Aprovació conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Teià per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data  13 de setembre de 2016, 
referent a l’aprovació del conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Teia per a la prestació del Servei d’Acollida Itinerant. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya, amb la finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats 
dels immigrats i dels retornats a Catalunya, i també de remoure els obstacles que 
ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques 
bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb 
l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir una major cohesió social. 
 
Atès que en el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són 
competències dels ens locals, segons l’article 21.2 de la Llei 10/2010, del 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: 

a) Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a 
garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels 
estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els 
retornats. 

b) Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de 
mecanismes de foment de la participació o altres que es considerin 
adequats. 

c) Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la 
lletra a de l’article 22.1 de l’esmentada llei. 

d) Promoure la participació dels immigrats i dels retornats. 
 
Atès que l’article 14.1 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que l’obligació de garantir la 
disponibilitat del servei de primera acollida, i també de prestar-lo, correspon als 
ens locals, en llur territori, i a la Generalitat, en els termes que estableix el títol 
segon. 
 
Atès que l’article 14.4 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ajuntaments, en el 
moment de notificar la resolució que reconeix l’empadronament, han d’informar 
cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condicions per a ésser usuari o 
usuària del servei de primera acollida de l’existència d’aquest servei i de la 
manera d’inscriure-s’hi. 
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Atès que l’article 2 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, defineix el Servei de primera acollida 
com el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de titularitat 
pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de 
formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants 
d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 
 
Ates que l’article 303.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), del Decret 179/1195, de 13 de juny, estableix que pel conveni s’estableix 
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de 
Ciutadania i Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la 
comarca per facilitar la gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels 
municipis, facilitant la inclusió dels nous ciutadans. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb els plantejaments de la 
Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i davant de la necessitat 
d’articular els processos d’acollida a la comarca, impulsa el Servei d’Acollida 
Itinerant del Maresme per als municipis de la comarca que no disposin d’aquest 
servei. 

 
Atès l’art. 191 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), els art. 303, 
305 i 307, del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist l’esborrany del conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Teià per la prestació del servei d’acollida itinerant. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, de data 26 de juliol de 
2016, ref. 27 /2016. 
 
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 el conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Teià per la prestació del servei d’acollida itinerant. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, per a subscriure 
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta 
Corporació. 
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TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consell Comarcal del maresme, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord això com de còpia del conveni, a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos a l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

PROPOSTES 

 Àrea 1 

3. Aprovació inicial de l’ordenança de creació dels fitxers de dades personals 

anomenats “Actes” i “Retransmissió Plens” 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 21 de setembre de 2016, d’aprovació inicial de 
l’Ordenança de Creació dels fitxers de dades personals anomenats “Actes” i “Retransmissió 

Plens”, que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa corresponent, per 
haver estat elaborada la proposta amb posterioritat a la data de la Comissió. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, 
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm. 
40/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

 

Atès que l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, requereix la creació dels fitxers de les 
administracions públiques mitjançant  una disposició general publicada al butlletí 
oficial corresponents. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, ref.  13/2016, de  data 
21 de setembre de 2016, en relació a l’aprovació inicial de l’Ordenança de creació 
dels fitxers de dades personals anomenats “Actes” i “Retransmissió Plens” 
 
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 de creació dels fitxers de 
dades personals anomenats “Actes” i “Retransmissió Plens”. 
 
Segon.- Sotmetre a informació publica aquest expedient i el text de l’Ordenança 
pel termini de trenta dies hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Diari El Punt, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament i web municipal. El 
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termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l'ultima de 
les publicacions oficials abans esmentades. 
 
Tercer.- Disposar que en el suposat de no formular-se 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 d'ulterior tramitació. 
 
Una vegada aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de forma íntegra 
amb el text dels acords adoptats, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Al DOGC es publicarà la referència del Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona on s'hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. 
 
Quart.- Remetre a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, còpia de l'expedient tramitat i del text 
íntegre de l’Ordenança Reguladora, una vegada s'hagi produït la seva aprovació 
definitiva. 
 
Cinquè.- Inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades la creació dels fitxers descrits en aquesta 
ordenança. 
 

 

 

4. Determinació de dia festiu addicional d’obertura comercial per a l’exercici 2017 

 

Vista la proposta de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2016, de determinació de dia 

Festiu Addicional d’obertura comercial per a l’exercici 2017, que no ha estat dictaminada 
per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada la proposta 
amb posterioritat a la data de la Comissió. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, 
acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia núm. 
39/2016, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 

Atès que l’article 2 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual estableix 
el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festiu per 
als anys 2016 i 2017,  determina que els ajuntaments poden fixar dos dies festius 
addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial 
municipal, havent de comunicar-se l’acord adoptat a la Direcció General de 
Comerç. abans del dia 31 d’octubre 2016 per al calendari del 2017. 
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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.- DETERMINAR  com a  dia festiu addicional d’obertura comercial 
autoritzada aplicable al terme municipal de Teià, en l’exercici 2017, de conformitat 
amb el que disposa l’article 6 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig,  el dia 31 
de desembre 2017. 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos en l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig. 

 

 

 

5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
       

5.1 Moció del grup municipal Gent de Teià per portar a terme la construcció  

de la nau de la Brigada municipal. 

 

Vista la Moció del grup municipal Gent de Teià, amb registre d’entrada  2016/3326, de 
26 de setembre, per portar a terme la construcció de la nau de la Brigada municipal, 
 

La regidora Sr. Teresa Casellas, portaveu del grup municipal Gent de Teià, manifesta 
el següent: 
“Gent de Teià ja va presentar una moció en una altra data, crec que era el 22 d’octubre, 
demanant que es fes la nau en uns terminis. Llavors se’ns va dir que a l’aprovar el POUM 
podien sortir diferents terrenys i la vàrem deixar sobre la taula demanant que quan 
estigués aprovat es poses en marxa el tema. El POUM està aprovat i per això nosaltres 
demanem que comencem a treballar sobre el lloc on es farà la nau. També era un 
compromís d’aquell Ple que tots els grups municipals hi participaríem   i demanem que es 
comenci a executar el que és el projecte. La urgència és perquè creiem que és una cosa 
que fa molt temps que fa falta perquè al fer-ho estalviarem molts diners i proposàvem: 
* Crear un grup de treball immediatament on hi participin tots els grups municipals, els 
serveis tècnics i personal del servei de manteniment per tal de trobar la millor ubicació,  
* Encarregar el projecte executiu de la nova nau del servei de manteniment abans 
d’acabar l’any, tenint en compte que els diners de la redacció ja estan pressupostats 
* El compromís per part de l’equip de govern de començar la licitació durant el primer 
trimestre del 2017 
* El compromís per part de l’equip de govern a començar la construcció  el segon 
trimestre de 2017“ 

 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
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“Aquesta Moció que ha llegit la portaveu, que és el text original de Gent de Teià, a 

posteriori ha estat transaccionada amb una proposta que a continuació llegiré i que diu 

així: 

 
“”MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE TEIÀ PER PORTAR A TERME LA 

CONSTRUCCIÓ DE LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

Vista la Moció del grup municipal Gent de Teià per portar a terme la construcció de la 
nau de la brigada municipal, amb registre d'entrada núm. 2016/3326, de 26 de 
setembre. 
 
Tenint en compte els acords adoptats en el Ple de 22 d'octubre de 2015 sobre la 
mateixa qüestió. 
  
Atès que el 21 de juliol de 2016 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 

(CTUB) va aprovar el nou Planejament d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

l'Ajuntament de Teià i que ha estat publicat al DOGC amb data 12 de setembre de 

2016. 

L'Alcalde, al Ple de l’Ajuntament,  proposa l'adopció del següent acord: 

Crear un grup de treball específic en el qual participin tots els grups municipals i els 
Serveis Tècnics Municipals per tal d'acordar la millor ubicació de la nau dels Serveis 
de Manteniment Municipals, a fi i efecte de poder-ne licitar el projecte executiu tan 
aviat com sigui possible, la primera reunió del qual es convocarà al llarg de la primera 
quinzena d'octubre. “” 

 

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, 
acorda ratificar la declaració d’urgència de la referida Moció, de conformitat amb 
el que disposa l’article 83 del ROF. 
 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents i amb el quòrum de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació  adopta el 

següent acord: 

 

Crear un grup de treball específic en el qual participin tots els grups municipals i els 

Serveis Tècnics Municipals per tal d'acordar la millor ubicació de la nau dels Serveis 

de Manteniment Municipals, a fi i efecte de poder-ne licitar el projecte executiu tan 

aviat com sigui possible, la primera reunió del qual es convocarà al llarg de la 

primera quinzena d'octubre 
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5.2 Aprovació definitiva del Plànol de delimitació d’urbanitzacions, 

edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o en la franja de 500 metres 

que els envolta, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta que per una qüestió de terminis i 
tractant-se també de l’aprovació definitiva amb alguna esmena, interessa passar-ho 
per Ple. 
 

La regidora de Medi Ambient, Sra. Montserrat Riera i Rojas, manifesta el següent: 
“L’aprovació provisional ja es va fer el 22 de desembre, és tracta de l’aprovació definitiva, 
després que passés en Comissió Informativa i que la Direcció General de Forests del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat fes un 
informe i l’informe fos favorable però amb la condició de fer una modificació. Aquesta 
modificació s’ha fet i hem cregut que podíem ja fer l’aprovació definitiva. 

 

El senyor alcalde, manifesta el següent: 

“Aprofito l’avinentesa en relació a aquesta qüestió també per felicitar la regidora de Medi 
Ambient per l’acompliment de l’execució de la franja de protecció  que s’ha executat 
recentment a tot el sector de la urbanització de La Molassa, que a més a més ha estat 
una actuació amb subvenció íntegra de la Diputació de Barcelona i que hem enllestit fa 
pocs dies, 90%, i que gràcies a aquesta  subvenció que s’ha aconseguit no hi ha hagut 
preu públic a aplicar als veïns que se’n beneficien de la franja de protecció” 
 

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, 
acorda ratificar la declaració d’urgència de la referida Moció, de conformitat amb 
el que disposa l’article 83 del ROF. 

 

 

Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 22 de 
desembre de 2015, pel qual s’aprova provisionalment el Plànol de Delimitació 
d’Urbanitzacions, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o en la franja de 
500 metres que els envolta del terme municipal de Teià, afectats per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les 
urbanitzacions, elaborat per la Diputació de Barcelona, de data octubre de 2015. 

Atès que el referit expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, a comptar de l’última publicació de l’anunci en els butlletins oficials, 
realitzada en  el DOGC de 18/01/2016, BOPB de 21/01/2016, Diari el Punt de 
13/01/2013, web municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense que s’hagin 
presentat al·legacions en la seva contra. 

Vist l’informe emès per la Direcció General de Forests del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data 1 de setembre de 2016, 
registre d’entrada núm. 2016/3224, en el qual s’informa favorablement el Plànol 
de Delimitació d’urbanitzacions del municipi de Teià, sempre que s’inclogui la 
instal·lació d’antena de telefonia en coordenades UTM442579-4564634 en cas 
que es tracti d’una instal·lació en ús que no s’hagi de desmuntar. 
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Atès que la regidora de Medi Ambient, Sra. Montserrat Riera Rojas, en escrit de 
data 23 de setembre de 2016, fa constar que es procedirà a  afegit al llistat 
d’edificacions aïllades amb el número  57 el repetidor de telefonia i televisió situat 
al Camí de la Serra UTM442579-4564634: 

 

Núm. Nom Situació Tipus Necessitat Realitzada Prioritat Fase 

57 Antena 

Telefonia/ 

televisió 

Camí de 
la Serra 

(Pol 9 
parc 11) 

Edificació SI NO 3 3 

 

Vist que s’ha incorporat en el Plànol de Delimitació la instal·lació d’antena de 
telefonia en coordenades UTH442579-4564634. 

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 definitivament el Plànol de Delimitació d’Urbanitzacions, 
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que 
els envolta del terme municipal de Teià.  Afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les Urbanitzacions, elaborat 
per la Diputació de Barcelona, de data octubre de 2015, amb incorporació 
d’antena de telefonia en coordenades UTM442579-4564634  en Camí de la Serra, 
dintre del llistat d’edificacions aïllades amb el número 57. 

Segon.- DISPOSAR la publicació d’anunci d’aprovació definitiva del Plànol de 
Delimitació en el BOPB, DOGC, web municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament, 

Tercer..- TRAMETRE a la Direcció General de Forests del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
còpia de l’expedient tramitat i del Plànol de Delimitació aprovat, en compliment del 
que disposa l’article 2.1 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de Mesures de Prevenció 
dels Incendis Forestals. 

 

 

5.3 Moció del grup municipal Gent de Teià per a la creació d’una comissió, 

l’objectiu de la qual és escollir el teianenc/a nominat pel Tei de Plata 

El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del  grup municipal 
Gent de Teià, en defensa de la urgència de la Moció, manifesta el següent: 
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“”La proposta que fem Gent de Teià amb caràcter d’urgència, ve de les reunions que 
hem fet aquest any pel Tei de Plata d’enguany i que ha sortit aquest tema a les 
reunions que es va parlar. Inicialment  el Tei de Plata era escollit per la regidoria de 
Cultura, en els seus orígens, i que la Comissió en la segona edició, per Comissió que 
la formava el Consell de Cultura que estava encarregada d’escollir els candidats i triar 
el més adient. Amb el pas dels anys, al final aquest escolliment del Tei de Plata s’ha 
reduït als càrrecs electes de l’Ajuntament i els responsables que triaven i escollien 
l’homenatjat. Creiem que, també podem lligar-ho potser amb  la creació de la 
Comissió del Pla de Participació potser i llavors la nostra proposta no sabem si entra 
a Cultura o a Participació, crec que estan lligades les dues regidories,  busquem la 
Comissió de Treball enfocada a replantejar, si s’escau, l’actual format del Tei, obrir 
l’elecció dels candidats i guanyadors a més persones no únicament als càrrecs 
electes; podrien ser antics guardonats del Tei de Plata, representants d’entitats o 
associacions, amb la finalitat de tenir uns nominats escollits amb la màxima pluralitat i 
transparència, consens i participació possible. L’objectiu d’aquesta Comissió seria 
intentar recuperar una mica l’esperit de l’origen del Tei de Plata i per això proposem la 
creació d’aquesta Comissió i volem proposar-ho ara per també treballar de cara a 
l’any que ve i fer-ho amb temps i amb el consens de tothom.”” 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal Convergència i Unió, 

manifesta el següent: 

“Des del grup municipal de Convergència no ratifiquem la urgència perquè tot i que 
compartim l’anunciat de la Moció i l’esperit que conserva aquesta Moció i que ha estat 
tractat de fet en una Comissió Informativa i en una reunió explícita de designació de Tei 
de Plata 2016, creiem que encara està verd i no es pot aprovar una moció així, sense 
haver-la treballat abans en Comissió Informativa i posant-nos d’acord els grups municipals 
en quines han de ser les funcions d’aquesta Comissió, cap on ha d’anar el Tei de Plata, si 
ha de variar el seu format actual i com s’ha de procedir a partir d’ara a les nominacions 
dels Teis successius. No ratifiquem la urgència i esperem que es treballi més 
profundament en Comissió Informativa. 
 

La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, Portaveu del grup municipal CaT+ERC, 

manifesta el següent: 

“En la mateixa línia; no veiem la urgència de la Moció. Com bé deia el regidor, l’Abel, 
creiem que s’ha de fer bé i amb temps, també, en això també compartim. I fer-ho bé i 
seguir el procés adequat és dictaminar-ho a través de Comissió Informativa i parlar-ho. 
Tenim temps de fer-ho. El que no ratificarem serà la urgència de la Moció.” 
 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal Gent de Teià, 

manifesta el següent: 

“Nosaltres si l’hem presentat com a Moció d’urgència és perquè es va parlar  abans de 
l’estiu, se’ns va comunicar qui seria perquè de fet els dos últims anys ha estat qui te 
majoria decideix i com que en la primera Comissió Informativa que hem tingut no s’ha tret 
cap tema de començar a treballar, ni se’n va parlar de crear aquesta comissió, per això 
hem posat fil a l’agulla perquè creiem que si no ens hi posem i anem deixant passar el 
temps arribarem a l’any que ve i estarem igual perquè ja s’hagués pogut parlar en la 
Comissió de setembre de començar a crear la comissió. La comissió serà per estudiar 
després tot com s’haurà de fer. Llavors penso que ja s’hagués pogut començar a parlar  i 
no es va fer, per això nosaltres creiem que era per urgència” 
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El regidor Sr. Francesc Ribas i París, manifesta el següent: 
“Donat l’exposició dels fets de la Moció, i les converses que hem tingut en Comissió 
Informativa i en la reunió de Teià, dubto que la transformació que se li vol fer al Tei de 
Plata pugui estar llesta per al següent Ple. Ho dubto molt. Què és pot començar a treballar 
el mes que ve?. Si. La creació d’aquesta Comissió penso que tots hi estem d’acord el que 
passa que en els termes que planteja la Moció que diu qui hi ha de participar..” 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda manifesta el següent: 
“Perdoneu, però jo ho deixaria aquí en el sentit que el grup municipal de Gent de Teià ha 
pogut justificar-ne o motivar-ne la urgència. Per part dels altres dos grups municipals, s’ha 
considerat que aquesta urgència no està justificada  i, malgrat doncs compartir part de la 
proposta que fa el grup municipal i atenent a les dues reunions   que s’han tingut 
prèviament, considero que això ha de passar perquè ara fins i tot estem fent una discussió 
d’una qüestió que està relativament verda i el lloc per debatre aquesta qüestió 
precisament és la Comissió Informativa. Per tant, ens comprometem a enviar-ho a la 
propera Comissió Informativa i la Comissió Informativa ja decidirà en quins termes 
s’explicita aquesta creació o tot el procés de creació o de revisió dels criteris que giren 
entorn de la concessió del Tei de Plata.” 
 

El Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor dels cinc regidors del grup municipal GT  de 
ratificar la urgència de la Moció i el vot en contra de la ratificació del senyor alcalde i 7 
regidors que pertanyen als grups municipals Cat+ERC i CiU, acorda no ratificar la urgència 

de la Moció  presentada pel grup municipal Gent de Teià per a la creació d’una 
comissió, l’objectiu de la qual és escollir el teianenc/a nominat pel Tei de Plata. 

 

 

 

     II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE  

 

6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 593/2016, de rectificació de la 
liquidació del Pressupost Municipal exercici 2015. 

 

Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 593/2016, de notificació de la liquidació del 

Pressupost Municipal de l’exercici 2015. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentada de la Resolució de l’Alcaldia núm. 593/2016, de 9 de setembre, 

referent a la rectificació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 

2015. 

 
 

7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 506  a la 
núm. 620 
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Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 506 a la número 
620/2016. 
 
La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, del grup municipal GT, manifesta el 
següent: 
“Si me les podeu passar per e:mail, la Resolució 508 que és aprovació de modificació 
de crèdit  per ingressos del pressupost de l’exercici i una altra (525) que parla 
d’aprovació de transferència de crèdit per aplicació pressupostària, les dues 
modificacions que hi ha hagut, en el temps que portem nou, m’agradaria tenir-.les les 
modificacions de crèdit” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentat de la referida relació de Resolucions de l’Alcaldia. 

 

 

 

8.  Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització 
amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament 
es detallen: 

Resolució Detall Informe 

522/2016 Relació 171 – personal juliol 143/2016 

592/2016 Justificació NPV-J 2016000006 163/2016 

616/2016 Relació quilometratge setembre 169/2016 

617/2016 Aprovació nòmina mes de setembre 172/2016 

 

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia núm. 522, 592, 616 i 617/2016, a la part 
expositiva detallades i els informes de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal 
de la interventora municipal, ref. 143, 163, 169 i 172/2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia a la part expositiva detallades i de 
l’informe de fiscalització amb resultat d’objecció fiscal de la interventora municipal, 
ref. 143, 163, 169 i 172/2016. 
 
 

 

9. 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 

19/07/2016 Nòmines juliol 2016 146/2016 

27/07/2016 Justificació NPV-J 205000013 147/2016 

27/07/2016 Aprovació nòmina agost 152/2016 

27/07/2016 Relació 176 factures ADO 29 153/2016 

15/09/2016 Relació factures ADO núm. 30 164/2016 

15/09/2016 Relació 0194 d’obligacions O 26 165/2016 

21/09/2016 Relació 201  d’Obligacions O 27 168/2016 
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Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 19 i 27 de juliol i 15 i 21 de 
setembre, anteriorment detallats i dels informes de fiscalització amb resultat 
d’objecció fiscal de la interventora municipal, ref. 146, 147, 152, 153, 164, 165 i 
168  de 2016 
 
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. 146, 147, 152, 153, 164, 165 i 168  de 2016 
 
 

 

 

10. SUGGERIMENTS I PREGUNTES. 
 

 

10.1 Pregunta de la regidora, Sra. Bárbara Furment i Tomás, grup municipal 

GT 

La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, en representació del grup municipal 

Gent de Teià, formula la següent pregunta: 

“Sobre l’estat del Camí de la Serra. La compactació que es va fer, no recordo si va ser al 
setembre o octubre de l’any passat, va costar 45.900 i escaigs euros. El camí està pitjor 
que com l’hem tingut molt de temps, jo hi passo molt sovint perquè visc allà al Pí de 
l’Indià, passo molt per La Molassa, vaig deixar de passar perquè estava una mica 
malament i aquest mes de setembre portava la nena al Casal, realment me n’anava per 
la Molassa i jo visc a Pí de l’Indià, la pujada aquella són 200 metros, però 200 metres 
que és com si estiguessis fent la prova d’ITV amb el cotxe, o sigui un destrossa cotxes. 
A mi m’agradaria saber si aquí es pot demanar responsabilitats a l’empresa que va fer 
això, jo penso que s’han de demanar, perquè és un cost el manteniment d’aquesta via 
anual, quan jo estava de regidora eren uns cinc mil, sis mil euros anuals. Estem parlant 
de 45.000 euros, parlem de quasi 9 anys, que haguéssim tingut per anar-lo arranjant 
així. Llavors vull saber si es farà alguna cosa o s’ha fet alguna cosa per estudiar si 
l’empresa, pel que varen comentar, era una prova pilot, no? Llavors si no ha resultat, 
penso que ha de tenir responsabilitats Vull saber si es farà alguna cosa.” 

 

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

“”Respondré com a responsable d’Urbanisme. Crec en primer lloc que les coses s’han 
de dir una mica pel seu nom i no diguem-ne fer judicis de valor sense conèixer la realitat 
de les coses. Dic així perquè, d’entrada, ja, afirmar que aquest camí està pitjor que mai, 
diguem-ne que considero que és una opinió absolutament gratuïta, entre altres coses 
perquè no és certa. És a dir no està pitjor que mai. És cert que ara farà, el mes 
d’octubre, un any de l’execució d’aquesta obra que va ser subvencionada per la 
Diputació de Barcelona en un import que no recordo ara amb exactitud. Aleshores, 
aquesta actuació, no se si recordaran els grups municipals que en la licitació, d’acord 
amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el primer projecte de tractament del 
Camí de la Serra hi havia un tipus de tractament molt millor, per tant amb un altre tipus 
de proposta i un altre tipus de compactació molt més sòlida, però no se si recordaran, en 
tot cas haurien de recordar-ho, perquè si en parlen ara seria bo que ho recordessin, que 
va quedar deserta. És a dir que cap empresa s’hi va presentar. Com que cap empresa 
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s’hi va presentar, es va haver de modificar el projecte executiu d’aquesta obra. Modificar 
el projecte executiu volia dir que la idea inicial i la solució tècnica de compactació molt 
més sòlida i no la compactació en calç, que en el seu moment es va fer realment amb la 
segona licitació, com que cap empresa no s’hi va voler presentar i després abans de 
licitar la segona vegada es va demanar a diverses empreses per què no es presentaven 
a aquesta licitació i sabent que aquesta licitació el cost en relació a la qualitat de l’obra 
era superior, no volien assumir un risc. Per això es va haver de modificar el projecte i es 
va fer un tipus de compactació amb calç que en el seu moment ja sabíem i vàrem dir 
que era una solució intermèdia, era compactació amb calç i sauló però és que, a més, 
clar dir que és pitjor que mai, jo no se si recorden com està actualment el tram que es va 
asfaltar, en aquesta actuació hi havia un tram asfaltat que precisament és la connexió 
amb el Camí de Can Magarola i per tant  dins el terme municipal de Teià, allò si que era 
un xaragall cada dos per tres, ara sí, ara també,  i cada dos per tres màquina amunt i 
màquina avall. D’ençà que hi ha aquest trams asfaltat, en allà que era la zona més 
conflictiva, de xaragall no n’ha aparegut cap més i per tant era un dels punts negres i 
conflictius. A més a més, l’obra apart d’aquesta compactació, que és cert que aquesta 
compactació, estic d’acord amb vostè, que ha durat el que ha durat, una compactació de 
calç amb el sauló ha durat escassament un any, aquesta actuació consistia també en la 
construcció i execució d’embornals i de reconducció d’aigües, que continua estant-hi i 
continuen funcionant. Per això aquí no hi ha cap mena de responsabilitat, simplement 
sabíem quina és l’obra que estàvem executant i en quines condicions tècniques 
l’executaven. Fins a l’estiu ha estat millor que mai, aquest camí. Millor que mai aquest 
camí. A posteriori de l’estiu, és cert que ara torna a estar malmès aquest camí i fins i tot 
hi ha una actuació fins i tot complementària pendent per part del Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral que s’ha d’executar en breu, encara no se exactament la dada, però 
forma part del Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral 2016 i molt 
provablement doncs abans de finalitzar l’any es farà una actuació inclosa dins les 
inversions del Consorci del Parc que es distribueix entre els municipis de tot el Consorci.  
A partir d’aquí, si volem que el Camí de la Serra tingui un tractament de compactació 
més sòlid, ens costarà més diners  i per tant no ens costarà 45.000 euros, sinó que 
haurem de destinar-hi més recursos, perquè de solucions n’hi ha diverses, la solució 
bona que és la que preferíem en el projecte inicial cap empresa no la volia executar per 
aquell import. Per tant, vàrem optar per una solució inferior. Això és la resposta que puc 
donar i que ara en aquests moments recordi”. 

 

La regidora Sra. Bárbara Forment i Tomàs, del grup municipal GT, manifesta el 

següent; 

“Un apunt, jo realment del tros que estava parlant que és del Pí de l’Indià fins La 
Molassa, que és un pas que treu molt de trànsit a la Riera a més, aquell tros jo penso 
que s’ha de buscar una solució perquè la gent ja no hi passa i això treu molt trànsit a la 
Riera  
i després problemes, després del que ha explicat, no acabo d’entendre si sabem que no 
hi havia una seguretat que és fes aquesta inversió tan gran, però bé, ho deixo aquí. 
I l’altra és si aquest tros, doncs no se quina solució es pot buscar, si és posar una mica 
de sorra,  si s’ha fet alguna cosa, estic preguntant, cara a millorar el tros aquests, 
sobretot que és el que està pitjor, el que passa més gent, és això que es fa per la tracció 
de les rodes que fan sots petits i penso que és una llàstima perquè és un tros que 
s’aprofita bastant i a veure si es pot arranjar.” 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
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“Bé, en prenem nota de fer les actuacions de manteniment que ja es fan i que ja 
periòdicament ja la màquina pertinent. A part jo ja he anunciat aquesta actuació que ara 
no se exactament fins on arriba del Camí de la Serra, però se que hi serà perquè consta 
en el pressupost del Consorci, està pressupostada i jo ja he explicat, consulteu si-us-
plau el projecte d’aquests 45.000 euros en què consistien i no és només el tractament 
de la compactació de calç, era execució d’obra també. Per tant, jo us emplaço a 
consultar el projecte i a partir d’aquí sabem ara que aquesta solució per alguns trams ha 
anat bé i per a altres no ha anat be, doncs quan s’hagi d’executar una altra actuació, 
doncs ja sabem que aquest sistema te una caducitat en el lloc on l’hem implementat 
d’un any, aproximadament; però la resta de l’obra continua, els embornals continuen 
sent-hi, estant fent la funció de reconducció d’aigua. Per tant, el tram asfaltat continua 
sent-hi i està funcionant més bé que mai. Aleshores, no se, jo crec que estem imputant 
tota aquesta actuació a una qüestió de la compactació del camí, quan l’obra consistia en 
molt més que en la compactació del camí. Més ja no puc dir, que jo ara tingui present, 
hauríem de tenir el projecte executiu i consultar-ho però jo us demanaria que ho 
miréssiu i tinguéssiu present que tot això està inclòs en el projecte. Tot i així el regidor 
de serveis doncs, pren nota de l’observació del grup municipal de Gent de Teià i de la 
preocupació.” 

 

 

 

10.2 Petició d’informació que formula la regidora Sra. M. Núria Andinyac 

Lladó, grup municipal GT 

La regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent 

de Teià, formula la següent petició: 

“”Respecte a les meves Comissions Informatives, respecte a la meva només perquè la 
resta no en tinc constància d’això, però sí que m’agradaria rebre més informació 
d’alguns temes que s’estan treballant en algunes àrees. Parlo concretament del tema de 
la vellesa concretament del tema de la festa de la vellesa. Quan estic amb la regidora 
Gemma Rosell o amb la regidora Montse Riera,  en la mateixa Comissió les preguntes 
que se m’acudeixen les vaig preguntant, no se els temes que es treballen perquè no ho 
puc saber si no m’ho diuen perquè el dia de la Comissió Informativa no hi és, però quan 
se m’acut pregunto, però amb el tema de la vellesa, en Comissió Informativa d’abril si 
que vaig demanar si de gent gran em podien explicar alguna cosa, que llavors a la de 
maig va venir la regidora Silvia Marcos, però l’únic que se’m va explicar de tot això és 
que es dissolia el Patronat i que hi hauria un canvi de model, però ja no vaig saber res 
més sobre això, vaig deduir que s’hi estava treballant sobre això però no vaig saber res 
mes. A juliol, les següents comissions informatives tampoc no va sortir el tema i clar no 
va ser fins ara al setembre que anant pel carrer algú em va preguntar si es feia la festa 
de la Vellesa i jo vaig dir no en se res i em va dir que si, que es feia l’1 d’octubre, doncs 
no en tinc ni idea i clar, sol·licito, si pot ser que, encara que no hi hagi cap Comissió 
Informativa al mig, enviar un e:mail, que si s’està treballant en això potser puc donar 
alguna idea , que potser no es té en compte, però puc aportar alguna cosa. Seria la 
meva sol·licitud”” 
 

La regidora de Gent Gran, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, manifesta el següent: 

“No hi ha hagut voluntat d’amagar cap mena d’informació i en tot moment quan s’ha 

requerit he vingut i he traslladat la informació. Ara no recordo exactament fins a quin 
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punt us vaig anticipar la idea de transformació de la dissolució del Patronat, 

disculpes perquè no me’n recordo, però sí que hi havia aquest plantejament de dir el 

Patronat es dissolt, alguna altra cosa es farà i el que sí és cert es que tot s’ha 

gestionat a partir del mes de vacances, el mes d’agost i per tant si no s’ha dit abans 

en aquesta Comissió ha estat sense cap ànim i us convido ni que sigui sense haver 

rebut abans la informació a participar-hi i fer una valoració posterior de coses que es 

podrien millorar o anar en un altre sentit”. 

 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 

el següent: 

“Jo voldria fer una pregunta, més tècnica, potser me l’haurà de respondre el secretari i 
és que em consta que la regidora Sra. Silvia Marcos ha volgut comunicar als avis quan 
es feia la festa i convidar-los i igual que li passava al Patronat de la Vellesa, per 
protecció de dades no ha tingut l’oportunitat, però en canvi jo recordo que quan és Sant 
Martí es felicita al meu germà i al meu pare, que ara no hi és, no entenc la diferència. O 
sigui perquè es pot donar les dades quan és el sant d’una persona i en canvi no es pot 
donar per convidar-lo a la festa d’homenatge a la vellesa, per així dic que per protecció 
de dades ho entendria, però hi ha altres moments que no es fa. “ 

 

El secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana, respon el següent: 

“Protocol·làriament  l’alcalde dona les ordres adients per poder utilitzar aquestes dades 
directament al Padró. Però en relació al tema aquest de protecció de dades 
veritablement hi ha aquesta qüestió que s’hauria de respectar les dades personals i que 
el Padró només s’utilitzi  per les qüestions que són de Padró”. 

 

La regidora Sra. Teresa Casellas i Abella, portaveu del grup municipal GT, manifesta 

el següent: 

“Es veritat que a més a l’haver-hi un canvi de format, un canvi de dades, pot passat que 
el dissabte molts avis no se n’assabentin i no vagin a la festa. Hagués estat bé, perquè 
jo he vist quatre cartells però si l’avi no surt de casa o no es mira els cartells no 
s’assabenta. Jo aquest dia li vaig dir a la mama i no sabia res i va al Casal d’Avis cada 
setmana tres cops, no sabia res, llavors hagués estat bé perquè fa por que dissabte ni hi 
hagi la quantitat de gent que hi podia haver-hi per manca d’informació. No se és que no 
entenia la diferència. Ara diu que Alcaldia demana per felicitar i em sembla perfecte, 
però penso que potser es podria utilitzar per convidar als avis.” 
 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda formula la següent observació: 

“Em consta que en relació al que comentàveu de convocatòria, que és un problema que 
ja és inherent a la Llei de Protecció de Dades i des de fa molts anys i que el Patronat ja 
s’hi trobava, em consta que la regidora ha anat contactant amb tots els col·lectius que 
giren a l’entorn de la gent gran del municipi, des del Casal de la Gent Gran, la Parròquia, 
pisos de la Gent Gran, etc, vull dir que s’ha intentat fer fins allà on la Llei de protecció de 
dades ens ho permet i a més a més donant-li un format diferent, jo vull recordar ara que 
ja l’any passat el Patronat d’Homenatge a la Vellesa ho va fer públic en el darrer 
Homenatge a la Vellesa de 2015, la seva dissolució definitiva; malgrat tot, des del 
govern municipal ens hi vàrem reunir per intentar persuadir-los que s’hi mantinguessin 
però no va ser així, la decisió que es va fer pública se’ns va confirmar en una reunió en 
què jo vaig assistir com alcalde i la regidora de Gent Gran i fins i tot el propi Patronat, els 



sessió ordinària del Ple del dia 29/09/2016 

 

17 

 

membres que varen venir a la reunió de la Junta del Patronat, també consideraven com 
així ha defensat la regidora que el model d’Homenatge a la Vellesa havia de canviar 
perquè estava en un estancament, Per tant jo vull remarcar que en aquesta ocasió, ja 
farem les valoracions oportunes a posteriori, però hem inclòs aquest homenatge a la 
vellesa amb un format diferent, amb la col·laboració de la banda municipal de música, 
amb la col·laboració d’Inea Perfums i l’hem inclòs dins d’un programa molt més 
ambiciós del Dia Mundial de la Gent Gran. D’entrada crec que és una bona opció, molt 
bona opció, ho dic com alcalde i oportunament en fareu la valoració; però en aquesta 
qüestió de la protecció de dades, jo mateix en aquesta segona etapa com alcalde, hi ha 
coses que, atenent a la Llei que comentava el secretari, ja no faig, perquè no puc fer i 
per més alcalde que sigui, el que no faré és anar en contra del que marca aquesta Llei 
de Protecció de Dades i no se si podré continuar felicitant als Martins i Martines, no se si 
ho podré continuat fent per la Festa Major i en tot cas el que si que recordo és que 
atenent al que comentava el secretari, l’any passat els Martins i Martines que jo vaig 
poder felicitar eren sobre la base d’una base de dades antiga, no actualitzada; per tant 
ja no vaig poder consultar el Padró i per més alcalde que fos no ho vaig fer. Simplement 
disposàvem d’una base de dades  de Martins i Martines de no se quin any i per tant és 
molt provable que els nous Martins o Martines no haguessin rebut aquesta felicitació i 
molt provablement hauré de tornar a recórrer a base de dades obsoleta o deixar-ho de 
fer, com en altres tipus de trameses protocol·làries ho faig; per donar el condol a les 
famílies doncs també és problemàtic perquè  molt provablement com alcalde i en 
representació de tots els teianencs i teianenques, no podré expressar el condol 
formalment per escrit a totes les famílies que tenen un difunt a casa a Teià. És a dir, 
cada cop és més complicat tot això i a les hores també recordo que en el seu moment 
felicitàvem als nous teianencs i teianenques i ja no ho podem fer. És així.” 

 

 

10.3 Manifestacions del regidor de Cultura, Sr. Francesc Ribas Paris 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Convergència i 

Unió, manifesta el següent: 

“”Més que res perquè ho tinc fresc de fa escasses tres hores i m’agradaria 
comentar-ho. 
Primer satisfet per l’obertura del nou equipament de Can Llaurador i que vàrem fer la 
festa fa quinze dies de presentació dels cursos i que  va anar molt, molt bé. Les 
inscripcions van a bon ritme, els idiomes a la seva nova seu i constatar el que deia 
que fa tres hores escassament que he pogut copsar en viu i en directe que l’arxiu 
municipal està molt i molt i molt malament, molt malament. Hi ha documentació molt, 
molt antiga, que amb el vist i plau del secretari i del director de l’Arxiu Comarcal 
potser no la salvarem i haurem d’eliminar-la perquè no hi ha per on agafar-la. Estem 
parlant de documentació de l’any mil set-cents i escaig, Molt malament, ple de fong, 
és una sola massa. Amb això l’únic que vull dir i constatar és que aquest govern va 
apostar per mirar que això no passés, que hem fet una mica tard, però som els que 
som i hem arribat quan hem arribat i que l’aposta per recuperar aquesta 
documentació, la que sí que no s’ha d’eliminar i podem salvar i de que la puguin 
digitalitzar i pugui estar a l’abast de tothom fent el conveni de comodat que hem fet 
amb l’Arxiu Històric Comarcal del Departament de Cultura, ha estat la millor de les 
decisions que podíem prendre i que no ens en penedirem mai; al contrari, ens 
hauríem de penedir de no haver-ho fet abans perquè ja dic de documentació n’hi ha 
molta que està molt, molt, malmesa, que difícilment serà recuperable.  I animar que 
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la feina que està fent l’arxivera vagi a la màxima celeritat perquè tot pugui ser 
transferit a Mataró perquè pugui ser digitalitzat i consultable en línia a l’abast de tots i 
totes.” 
 

El senyor alcalde manifesta el següent: 

Afegir en tot cas, no se si està ja planificat o no, però en breu sí que a l’arxiu de Can 

Llaurador s’hi transferirà els originals del Fons Batllori i el Fons Barrera, entre altres 

fons de donació” 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, manifesta el següent: 

“També molt fons administratiu que ja l’està separant, que està menys malament, 

que és més recent, per tant podrà ser transferit a l’arxiu municipal de Can Llaurador.  

 

El senyor alcalde indica que en aquests moments estan digitalitzant actes de Plens 

que també estaran a l’abast de tothom- 

 

El regidor Sr. Francesc Ribas indica que també hi ha un document que li va passar 

l’arxivera de les aportacions que van fer tots i totes les teianenques que van poder 

en el moment de la segregació del Masnou de Teià, que ara es troba a Mataró, 

protegit i amb la salvaguarda de l’Arxiu Comarcal. 

 

 

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:30 hores del dia al 
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a 
secretari, aquesta acta. 
 
El secretari  
  


