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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 10/2018 
Caràcter: Extraordinària 
 
 
A les 21:05 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Extraordinària, que 
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda 
 

Hi assisteixen els regidors: 
Sra. Montserrat Riera i Rojas 
Sra. Silvia Marcos i Llagostera 
Sr. Santiago Albert i Seseña 
Sr. Jordi Casanovas i Garcia 
Sr. Andreu Porta i Espelt 
Sr. Oriol Ribera i Esplugas 
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer  
Sr. Alex Castan i Delshorts 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
Sra. Gemma Rosell i  Duran 
 

 
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la 
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
Oberta la sessió, s’entra a atractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els 
següents acords: 
 
 

 

1.  PRP2018/1514   Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal 
Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam. 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  12 de desembre 2018, 
referent a la Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i 
de suport als presos polítics que fan vaga de fam. 
 
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust 
i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural 
i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies, 
dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
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consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí 
i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant 
la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la 
ciutadania. 
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la 
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni 
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Aquesta 
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de 
l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que 
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat 
l’1 d’octubre de 2017. 
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que 
vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos 
d’empara davant el Tribunal Constitucional,  dels quals tots han estat acceptats però 
cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional 
contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va 
presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional 
no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament 
criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos 
contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han 
de resoldre en un termini màxim de 30 dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només 
busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, 
que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos 
dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la 
presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació 
judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics. 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, 
manifesta el següent: 
“” 
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joaquim Forn estan fent una 

vaga de fam per denunciar el bloqueig  que el Tribunal Constitucional està imposant a 

l’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. 

La duresa que comporta aquesta acció, demostra la fermesa de les conviccions i el seu 

compromís amb la lluita pacífica. Actualment hi ha més de 205.000 persones que s’han 

adherit a la denúncia que duen a terme els presos amb la vaga de fam. Aquesta acció 

pacífica no es fa contra ningú sinó a favor de remoure consciències i voluntats. No es busca 

cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos sinó  demanar que es 

respectin els seus drets. L’accés als tribunals sense  dilacions ni traves innecessàries és 

un dret que tota persona té. Dificultar l’exercici d’aquest dret amb plenes garanties i en 

condicions justes pot comportar perjudicis i danys irreparables a drets fonamentals.  
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No protestem perquè el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit el cent per cent 

d’escrits d’empara dels presos, el problema és que, tal com diu la Moció, posteriorment no 

se’n resol  cap. És especialment greu si tenim en compte que tots els recursos són relatius 

a la presó preventiva. El primer recurs d’empara va ser presentat, com diu la Moció, el 22 

de novembre de 2017, fa més de 365 dies. No donant resposta als recursos treuen el dret 

als apel·lants a presentar recurs a les instàncies europees i com més s’endarrereixi l’accés 

dels presos al Tribunal de Drets Humans Europeus, més s’endarrerirà la recuperació de la 

seva llibertat. Cal condemnar que la resposta del Tribunal Constitucional hagi estat la de 

responsabilitzar els presos del gran nombre de recursos que s’han presentat i que han 

causat la poca celeritat del Tribunal. És indigne culpabilitzar els perjudicats de les 

conseqüències que pateixen. Aquestes decisions del Tribunal Constitucional corresponen 

clarament a una motivació política i és que quan volen van més ràpid i resolen exprés. Per 

resoldre el recurs presentat pel govern sobre la declaració independentista del Parlament, 

el president va convocar un Ple d’urgència, just una setmana després de rebre les 

al·legacions del Parlament, la sentència ja estava acordada.  

Tenim poca o nul·la esperança en la imparcialitat del sistema judicial espanyol, quan el 

portaveu del PP al Senat Ignacio Cosidó, va reconèixer pactes  entre el PSOE i el PP que 

permetien al PP controlar des del darrera la 2a. d’Alt Tribunal, és a dir, la Sala Penal que 

ha de jutjar el cas de l’U d’Octubre. Així, com volen que el considerem imparcial? Aquesta 

justícia arbitrària que vulnera els drets fonamentals i que té una motivació política, vulnera 

els fonaments del sistema democràtic espanyol i de retruc la de la Unió Europea. 

Considerem que la Unió Europea tot i la salvaguarda dels interessos dels Estats que ha 

exercit històricament, no pot obviar la realitat del que succeeix a l’Estat Espanyol: Utilització 

política de la justícia, indefensió dels acusats, vulneració de la presumpció d’innocència. 

Com europeus exigim que ens protegeixin de la violència judicial que l’Estat Espanyol està 

exercint contra tots nosaltres. Denunciem la farsa de la justícia espanyola que s’inventa, 

insisteix i pretén obligar la resta de justícies europees a comprar el relat espanyol, un relat 

basat en proves que no comparteixen les justícies europees, Bèlgica, Alemanya, Anglaterra 

o Suissa. La causa que l’Estat Espanyol instrueix al voltant del Referèndum de l’1 d’octubre 

evidencia diverses afectacions als drets fonamentals dels presos, entre elles, la presumpció 

d’innocència, la llibertat, els drets polítics i el dret a un procés judicial amb totes les 

garanties. 

Les vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets 

Civils i Polítics, són ben visibles en moltes de les resolucions que tan el Tribunal Suprem 

com l’Audiència Nacional han dictat contra els presos polítics des del 16 d’octubre de 2017, 

data en la qual es varen produir les primeres ordres de presó preventiva. 

Apel·lem doncs a les Nacions Unides per tal que denunciïn la vulneració de drets que 

pateixen els presos. En aquest sentit el Comitè de Drets Humans ja va instar a l’Estat 

Espanyol, el mes de març de 2018, a prendre totes les mesures per garantir els drets 

polítics de Jordi Sánchez. 

La Comunitat Internacional no pot tancar els ulls al menyspreu que l’Estat Espanyol 

expressa reiteradament a les apel·lacions que  li són fetes i de fet són els Tribunals 

Internacionals  i en particular el Tribunal Europeu de Drets Humans on dipositem la 

confiança per rebre justícia. El nostre vot és a favor.” 
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La regidora Sra. Montse Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Compromís 
amb Teià+ERC, manifesta el següent: 
“”Evidentment, subscriure tot el que ha dit el company i només afegir que persistirem per 
sempre a denunciar la indecència d’aquesta situació. A favor.”” 

 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“”Malauradament tot i que tots de manera unànime subscrivim el contingut d’aquesta Moció 

o també  la manifestació del portaveu del PDeCAT, malauradament haurem de continuar 

exigint la llibertat dels presos i preses polítics que, injustament, no podran passar, entre 

altres coses, el Nadal amb les seves famílies. Més enllà de totes les dificultats que a més 

a més comporta l’empresonament injust, injustificat i la vaga de fam que voluntàriament 

aquests quatre companys han emprès.”” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat del assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.  
 
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat  
 
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació 
dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.  
 
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni 
l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets 
civils.  
 
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió 
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a 
impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica. 
 
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi 
per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves 
reivindicacions legítimes. 
 
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en 
un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de 
poders de l’Estat. 
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VUITÈ.- Exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el 
retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la 
democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, 
internacionalment reconegut. 
 
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’alt Comissariat 
de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
 
 
 
 

2.  PRP2018/1291   Aprovació Compte General Pressupost de l’Ajuntament 
de 2017.  

 
Vist el Compte General format i informat per la Intervenció en data 22 d’octubre de 
2018. 
 
Vist  el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data  30 d’octubre de 
2018, en el qual es va acordar: 
 

“” 

PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2017. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2017, juntament amb 
aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions o esments, o observacions. 
 
TERCER.-  DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o 
observacions,  la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu examen i 
comprovació, emetent un nou informe. 
 
QUART.- DISPOSAR que en cas  de no presentar-se reclamacions, reparaments o 
observacions durant el termini d’exposició pública, es sotmeti a l’aprovació del Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2017. 
 
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 2017 ha estat sotmès al tràmit 
d’informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província  
de data 7 de novembre de 2018, al web i  tauler  i al web municipal,   durant el 
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termini de QUINZE dies, o sigui des del dia  8 de novembre i que durant aquest 
termini i vuit dies més no s’ha formulat cap mena de remarques ni observacions. 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent: 
“”A la primavera d’aquest any 2018 es va aprovar la liquidació del 2017, es va aprovar per 
Resolució de l’Alcaldia, havent donat compte al Ple i el següent pas era formular els 
comptes és a dir resoldre la part comptable, que és una feina bàsicament d’Intervenció.  
Aquest comptes ja han passat per la Comissió Especial de Comptes i han estat informats i 
dictaminats per aquesta Comissió i avui es sotmeten a l’aprovació. 
Anem  una mica malament de temps perquè hem tingut una incidència d’una Baixa per accident 
amb dues operacions de la Interventora que ha fet que aquest any hagi estat una mica més 
complexa que altres anys, però finalment aquí els tenim i sotmetem 
 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Abans de passar la paraula als grups municipals i d’acord amb la intervenció que feia el 
regidor, agrair malgrat totes les dificultats que hem tingut a Intervenció enguany per 
l’accident a què feia referència el regidor, la nostra interventora, l’Anna Moreno, doncs 
agrair a l’Anna Moreno com a la interventora accidental que ha hagut d’actuar en diverses 
ocasions i en diversos períodes i a tot el servei d’Intervenció que finalment haguem arribat 
a bon port avui en aquesta sessió plenària amb l’aprovació del Compte General del 
Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017” 

 
 
 
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 
2017. 
 
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.  
 
 

 

 

3. PRP2018/1527   Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2019 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de desembre de 2018, 
referent a l’aprovació  del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2019. 
 

Vist l'informe econòmic-financer emès per la interventora habilitada de 
la Corporació, de data 4 de desembre de 2018, ref. 244/2018, i 244-bis  
en relació a l’aprovació del Pressupost General de l’exercici 2019. 
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Vist l’informe d’intervenció sobre l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostària al projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2019, 
Ref. 245/2018, de data 4 de desembre de 2018. 
 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, exposa el següent: 
“”Intentaré destacar els trets més importants d’aquest Pressupost. 
El primer és que hi ha un increment de 290.000 euros en aquest Pressupost, una molt bona 
part deguts a transferència de capital que correspon a subvencions ja aconseguides. Això 
és una bona notícia. El Pressupost final serà de 7.392.907,44 € i d’aquesta quantitat es 
destinaran uns 511.000 a inversions no recurrents, és a dir aquelles inversions que no es 
repeteixen cada any, com podrien ser les d’informàtica, sinó inversions específiques 
d’aquest exercici. 
Si anem una mica per partides d’ingressos, el coeficient de l’IBI s’ha ajustat  per tenir uns 
ingressos similars als de l’any passat, és a dir, per no incrementar la pressió fiscal. Tot i 
això ens puja una mica l’IBI degut als ajustos de Cadastre en noves vivendes o ajustos de 
cadastre de vivendes que han fet obres i que han incrementat el valor, però és un increment 
molt petit. 
Els ICIOS, és a dir els que estan vinculats a nova obra, baixaran perquè l’any passat vàrem 
tenir la fase final de la Clau d’Or. Aquest any tenim la fase final de La Plana, però no pujarà 
tan com l’any passat, per tant, de 360 baixarem a 335.000 € i les plusvàlues les justem una 
mica a la realitat recurrent dels últims anys. L’any passat vàrem pressupostar 450 mil. 
Aquest any pressupostem 480.000 perquè la realitat és tossuda i ens posa unes plusvàlues 
substancialment més altes els últims anys. Hem fet un exercici moderat però també 
considerem que si contínuament anem tenint uns ingressos més alts de plusvàlues  i 
després els hem d’incorporar com a romanent creiem que valia la pena no assumir risc 
però si posar unes plusvàlues més ajustades a la realitat. 
Per taxes i preus públics tenim un petit increment també, fonamentalment ve per les franges 
d’una banda, per un millor comportament d’esports, que està facturant més, per un tema 
de llicències d’obres i simbòlicament, però també ho hem inclòs, per la banda municipal, a 
ingressos i després també apareix a despeses.  
Tornarem a demanar el crèdit sense cost financer de la Diputació de Barcelona,  175.000 
euros, això sempre és una quantitat inferior a la quantitat que al final s’amortitza cada any, 
és a dir el que això representa que és un crèdit a 10 anys, el que representa any per any 
és substancialment inferior al que anem a amortitzar cada any, per tant no ens incrementa 
l’endeutament sinó que el baixa i a més a més sense interessos, per tant és molt convenient 
i es justifica  molt per permetre sufragar les obres i les inversions. En infraestructura. 
I per una altra banda, la transferència de capital que puja 233 mil euros que venen de 
subvencions ja atorgades, fonamentalment venen pel torrent de l’Institut i l’Escola i una 
mica la Biblioteca. 
Això pel que fa a ingressos. Pel que fa a despeses, constatar que entre les despeses 
aquests 511.000 euros d’inversions contenen  els 100.000 euros de pressupostos 
participatius. La primera vegada que els pressupostos participatius es posen en marxa; 
seran 100.000 euros en que dotarem l’exercici. Aquests 100.000 euros no tenen una 
partida especifica, sinó que es distribueixen a cadascun dels projectes de pressupostos 
participatius. 
Al final el Reglament de Pressupostos Participatius ens ha permès atorgar projectes per valor 
de 88.000 i escaig euros, però hem consignat els 11mil restants fins els 100 mil  en una partida 
de serveis tècnics i manteniment que és diu inversions en terrenys, crec, i edificis públics. Per 
tant, és una partida blanca que podrem utilitzar si trobem l’oportunitat o bé perquè  algun dels 
projectes que tenen uns pressupostos que ara s’han de quadrar bé a l’hora de fer l’obra, puguin 
tenir una petita desviació o per una oportunitat que puguem trobar d’utilitzar aquests  11.000 
euros romanents. És a dir, davant l’opció de dir teníem 100 mil, era el nostre compromís,   però 
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al final hem atorgat  88.000, hem considerat que el que tocava era posar els 100.000 en 
pressupost i intentar-los gastar en inversió en pressupost participatiu. 
Bé si anem per partides, diré les que són més significatives.  

Per una banda la partida de Policia creix en uns 30.000 euros, és molt significatiu, però aquest 

creixement està vinculat directament en la inversió en dues càmeres de vigilància addicionals 

a la que ja hem invertit aquest any. Aquestes càmeres de vigilància la partida que hi ha prevista 

preveu no solament el cost de la càmera sinó la possible obra que hi pugui estar associada a 

l’hora d’instal·lar-la. El primer any aquestes càmeres no tenen cost de manteniment, després el 

cost de manteniment està xifrat en, aproximadament,  uns mil euros, però tocarien a l’exercici 

següent.  

Si anem a Promoció Econòmica, de Promoció Econòmica l’increment de la partida és 

bàsicament per la inclusió d’una partida de 5000 euros  per la nova A del comerç. Això de fet 

parlant del pressupost amb el regidor de Gent de Teià i el regidor de PDeCAT en Comissió 

Informativa, això de fet es va anticipar i es va posar una mica de comú acord. El que també 

hem fet és consignar una partida d’altres despeses de 4000 €, hem canviat el títol i hem 

consignat altres despeses més mercat perquè d’alguna manera es vegi que en aquella partida 

hi ha una destinació d’una part substancial de la partida al mercat municipal; això vol dir que 

quan arribi una subvenció per al mercat municipal pot anar directament en aquella partida. Això 

també és una petició de Gent de Teià, del regidor Abel  Ballesteros, que considerem que es 

podia fer d’aquesta manera.  

Si anem a TIC, bàsicament l’increment de Tic és per manteniment d’ABSIS, bàsicament. 

I si arribem a la partida de Recursos Humans,  aquesta és més important, el creixement de la 

partida de Recursos Humans és significatiu, creix en 145000 euros. D’alguna manera volem 

anar compensant perquè ens va baixant l’amortització i els interessos i per tant són partides 

que van alliberant capital, anar compensant una mica les mancances fruit de l’etapa de crisis i 

aquesta partida té, per una banda 56.000 € que són d’increment que ve marcat pel Ministeri, 

que és l’increment de salaris que està fixat en un 2,2 % que ve marcat per llei i per tant hem 

d’aplicar-lo. Hi ha una incorporació de l’enginyer municipal. L’enginyer municipal deixa el capítol 

2, fins ara era un servei professional contractat per passar a formar part de la nòmina i el que 

hem previst és un enginyer municipal al 80% de la jornada. Això ho hem dut a Recursos Humans 

després també te efecte en la partida d’Urbanisme. Per  una altra banda hi ha també la 

incorporació de la secretaria d’Alcaldia i regidories. Fins ara era un Pla d’Ocupació, hem tingut 

un Pla d’Ocupació del Consell Comarcal llarg, d’un any i mig, ens hem beneficiat d’aquest Pla 

d’Ocupació; la persona que estava a mitja jornada ha pujat a Serveis Tècnics; la feina a serveis 

tècnics s’ha incrementat moltíssim, per tant, això ja es va fer fa un any i mig i aquesta figura ha 

de mantenir-se a serveis tècnics perquè l’activitat és molt gran, per tant, el que considerem és 

que hem d’ocupar la plaça de secretaria d’Alcaldia i regidories amb un nou lloc de treball. 

El que si hem considerat és que aquest havia de ser i això ha estat una decisió de govern, un 

càrrec de confiança. Per tant, no dotem aquesta plaça en plantilla com un càrrec d’oposició sinó 

com un càrrec de confiança, és un nomenament de confiança directament de l’alcalde. Per tant 

aquesta figura considerem que ha de ser així i si un altre govern considera que ha de ser 

d’una altra manera té plena llibertat per fer-ho perquè és un càrrec que està associat a la 

confiança que el govern dipositi en aquesta secretaria. Això a efectes de cost, l’única cosa 

que significa és que aquesta partida enlloc d’anar a una partida d’Administració General va 

a òrgans de govern. Què vol dir això? Que la partida d’òrgans de govern puja. Per què 

puja?. Per aquesta consideració. En lloc d’anar a una partida d’Administració general que 

és el que tocaria  al ser càrrec de confiança puja a la partida d’òrgans de govern. Val a dir, 

que això  és una pregunta que també l’Abel Ballesteros va fer amb tot el seny del mon, que 

no és una partida que s’hagi ampliat perquè hem decidit incrementar res sinó perquè hem 

posat aquesta figura en aquesta partida, en aquesta consideració de càrrec de confiança. 

Finalment a Recursos Humans, donat que, de comú acord amb els Sindicats i marcat per 

la Llei i pels referents d’altres Institucions, entre elles la Generalitat i compensant ja el 
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greuge, les accions d’emergència que varen tenir lloc a causa de la crisis, l’any 2012 la 

jornada laboral que era de 35 hores va passar a 37,5, en aplicació d’una nova llei que diu 

que les administracions poden negociar el retorn a les 35 hores allà on això fos així, i vist 

que els referents de la major part d’altres administracions ho estan fent, l’Ajuntament ha 

decidit de comú acord amb els representants dels treballadors que l’any vinent, un cop 

aprovat aquest Pressupost formalment, engegaríem els mecanismes  per passar la jornada 

a les 35 hores. Això té una afectació molt reduïda en aquells llocs de treball que no estan 

subjectes a torn, però a la Policia Local sí li afecta perquè això representa 1000 hores, en 

global, de tota la policia de menys agents. Què vol dir això? Que hem pressupostat un 

agent addicional en el Cos de Policia. Això ens permetrà també cobrir quadrants i abordar 

d’una vegada el projecte de quadrant anual, que és una reclamació permanent del Cos de 

Policia i que provablement és una mesura de conciliació familiar de primer nivell perquè no 

saber què faràs en els tres o quatre propers mesos perquè el quadrant s’ajusta només mes 

a mes és complicat per ells també, no? I això permet ajudar a la conciliació familiar.  

En aquest sentit hem pressupostat mig agent perquè els processos selectius, etc, això ens 

portarà sis mesos tot plegat, per tant hem considerat mig agent. També hem considerat 

que el mes de setembre s’enviarà un agent a l’Acadèmia de Policia, l’agent que ha aprovat 

el procés d’oposició a la plaça d’agent, que ja ho ha aprovat, que és un agent el que ho ha 

aprovat, haurà d’anar a l’Acadèmia, per tant, hem previst en pressupost, també, que vagi 

a l’Acadèmia el mes de setembre. Això pel que fa a Recursos Humans, 

Si anem a Intervenció, Intervenció redueix la seva partida en 70.000 euros, i és on estan 

els costos d’amortització, els costos d’interessos i el fons de contingència. Val a dir que el 

fons de contingència s’ha reduït bàsicament perquè l’utilitzem com un ajut al Pressupost i 

en aquest moment tenim un fons de contingència que no arriba, però és casi just, 20.000 

€ que considerem suficient. 

Si anem a la partida d’Esports, la partida d’Esports s’incrementa de forma espectacular, 

200.000 €, però tot és inversió. D’una banda és la inversió de l’AE Teià, d’una altra, una 

part de pressupost participatiu que li toca a Esports i d’una altra part les inversions que 

farem del tema de piscina. Per tant, aquests 200.000 € estan bàsicament dedicats a les 

inversions que abordarem l’any vinent. 

Si anem a Medi Ambient, veiem que l’increment és més moderat, però hi ha 13.000 € més 

d’inversió i 13.000 € més de franges. Igual que tenim un ingrés de franges tindrem una 

despesa de franges. L’ingrés és perquè els veïns també aporten i paguen una taxa perquè 

es facin les franges perimetrals d’aquells que estan en zones boscoses i per tant també 

tindrem la despesa. 

Si mirem serveis tècnics i de manteniment, els serveis tècnics i manteniment incrementa 

en 150.000 €, d’aquest 130.000 són inversions, bàsicament el torrent de l’Institut, Folch i 

Torras, que és la partida més important i uns 11.000 també de pressupostos participatius 

on està aquell romanent que hem dit de diners que no volem deixar de consignar en 

pressupost però que avui per avui a pressupostos participatius no han estat atorgats a cap 

projecte i després hi ha un increment de 20.000 € de la partida de neteja; una partida de 

320.000 € que pujarà a 340.000 que són els contractes de neteja amb el que ens presten 

aquest servei. És una partida que s’ha ajustat a la realitat i que l’any passat estava 

pressupostada en defecte.  

Si anem a Urbanisme, tenim -16.000 €; són els corresponents a l’enginyer que estava com 

a serveis professionals i ara ha passat a nòmina, això són ¾ d’enginyer en realitat i és un 

enginyer que estava prestant servei 2 dies a la setmana, no estava ni al 50% de la jornada, 

però és una reducció d’aquesta partida. 

Si anem a Gent Gran, Gent Gran més que duplica la partida però és, un cop més, per la 

inversió en Pressupostos participatius. Puja 26.000 € més dels que tenia pressupostats. 
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Tenia pressupostats 20.000 €, però és bàsicament perquè  els  Pressupostos  han premiat 

el projecte de les carpes com una de les inversions a fer aquest any a càrrec dels 

pressupostos. 

Educació. Doncs Educació també puja. Puja 94.000 € i aquest increment d’Educació ve 

bàsicament per les inversions que es faran al Cim,  Crec que són 75.000 més 20.000 les 

inversions que farem al Cim, que són inversions que estan subvencionades, és a dir que 

han vingut per un treball excel·lent de regidoria i alcalde que es deixen les celles en això. 

Val a dir aquí, vull ressenyar-ho perquè va sortir en Comissió Informativa també que, en 

aquest cas el regidor de Gent per Teià va demanar consignar una partida de manteniment 

de 20.000 € perquè d’alguna manera quedés clar que havíem de dedicar un pressupost de 

manteniment també al Cim, jo entenc això i entenc que ve d’una època en la que  com no 

hi havia diners per inversions es volia significar que s’havia de posar diners perquè el Cim 

estigués en un estat mínimament decent. Clar, l’època és diferent, ara estem consignant 

94.000 € en inversions i per tant la consideració és diferent. Jo he constatat que aquest any 

en manteniment del Cim a càrrec de la partida de Serveis i Manteniment, general, és a dir 

tenim una partida general per a edificis públics, al Cim s’hi ha dedicat 35.000 €. D’aquests 

35.000 hi ha 12.000 de la barana de seguretat i inversions addicionals, tot i això encara 

que els trèiem estem per sobre dels 20.000 € de manteniment del Cim i creiem que 

consignant una partida amb una xifra específica posem una cotilla que avui per avui en el 

pressupost no és necessària perquè realment estem destinant diners al manteniment. Per 

tant, hem preferit no consignar-ho d’una forma clara perquè això ens dona certa flexibilitat 

a gastar més, si cal més i a no gastar tant si no cal tant, però que d’alguna manera ens 

permet jugar més com una partida global de manteniment d’edificis públics que no amb 

una destinació específica. 

A Biblioteca també destinarem més euros, 23.000 més. D’aquests 23.000 € més de 

Biblioteca tenim 18.000 que són d’inversió que està subvencionada i hem cregut oportú 

dedicar  5000 € als actes de 10è aniversari, que tenen una partida específica, que tenen 

nom i cognom  ´5000 € per actes de 10è aniversari´ perquè creiem que el 10è aniversari 

d’alguna manera mereix la consideració. 

I finalment, i l’he deixat al final, ho sento, la partida de Cultura. La partida de Cultura també 

té un creixement d’una certa significació, aquest creixement ve la part més important d’una 

banda és la carpa de la Festa Major, aquest any hem posat una nova carpa perquè així ho 

hem considerat oportú tots plegats, creiem que és una despesa que val la pena fer-la 

perquè porta la Festa Major al centre del poble, la deslocalitza del Poliesportiu, ens sembla 

a tots que és una molt millor solució i hem considerat que el pressupost de l’any vinent 

l’havia d’incorporar. Això per una banda, per una altra banda hi ha una altra partida 

significativa que són12.000 € que volem assignar d’alguna manera a un reforç com un 

servei professional, no contracte, sinó que demanes la prestació dels seus serveis  per 

ajudar en esdeveniments i en moments determinats com pot ser la Setmana Cultural, els 

concerts de La Remor o la pròpia Festa Major en què diem aquí necessitem un reforç, no 

posar-ho tot en mans del voluntariat ni en mans solament del tècnic de Cultura sinó que 

pugui tenir un reforç puntual en moments puntuals. S’havia posat sobre la taula si posar 

una persona mitja jornada, hem considerat que un compromís amb Recursos Humans 

contractual que no deixa de ser un compromís que és pot prolongar a llarg termini, hem 

considerat que no era tant adient com consignar una partida que si es considera oportú es 

pot gastar i si no es considera oportú o veiem que no és necessària que no l’habilitem, però 

aquesta partida està aquí. 

Després hi ha un increment de 5000 € en la partida que està associada a les activitats de 

Can Llaurador  i en aquesta bàsicament l’increment està bàsicament fonamentat  en que 

volem cobrir l’obertura i tancament a les tardes i per cobrir l’obertura i tancament a les 
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tardes, això no estava previst en el contracte que estava concedit a l’operador que teníem 

i per tant ell va decidir que renunciaria al contracte perquè no podia cobrir els costos i 

creiem que Can Llaurador a les tardes ha de tenir aquesta opció i per tant hem considerat 

que aquests 5000 € són els que d’alguna manera permetran que aquest servei es pugui 

donar. 

Això és el que fa que la partida de Cultura pugui uns 30.000 €, aproximadament. 

I això és tot. “ 

 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 
“Ara passo la paraula als grups municipals, però en primer lloc no me’n puc 
estar d’agrair al regidor d’Hisenda aquesta excel·lent i detallada presentació del 
pressupost del 2019 i agrair-li la feina, així com abans hem agraït la tasca 
complementaria i imprescindible d’Intervenció i afegeixo naturalment a 
Secretaria en aquest cas,  aquesta presentació que jo crec que ha estat molt 
clara i fins i tot diria que didàctica i permeteu-me que abans de passar la paraula 
i tractant-se del darrer pressupost d’aquesta legislatura 2015-2019, que 
nosaltres hem compartit, vull llegir simplement quatre fragments de la memòria 
d’Alcaldia que complementen el què el regidor acaba de presentar i llegiré dos 
paràgrafs del preàmbul i dos paràgrafs de la progressió final. 
El primer paràgraf del preàmbul d’aquesta memòria d’Alcaldia deia que 
respecta del pressupost inicial del 2018 aquest projecte de pressupost de 2019 
presenta un augment total, tal com deia el regidor, de 289.000 i escaig €, 
augment imputable com deia principalment a les obres de l’escola El Cim, les 
de la Biblioteca Municipal, i les obres del Torrent de Sant Berger del col·lector, 
en aquest darrer cas  conseqüència de la sentència del recurs ordinari de la 
sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia  de 
Catalunya de 2006, si no vaig errat, que estan finançades, totes aquestes tres 
inversions a les quals feia referència, estan finançades per subvencions 
concedides per la Diputació de Barcelona i per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
En aquest exercici 2019 s’han inclòs per primera vegada els resultats dels 
primers pressupostos participatius de l’Ajuntament de Teià que s’han 
desenvolupat al llarg de l’exercici 2018 des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana. La ciutadania ha pogut disposar d’una dotació de 100.000 € per 
decidir quines millores o demandes es volien executar al llarg del 2019. I en el 
resum final hi feia constar, el resum final del pressupost per l’exercici 2019 es 
presenta en equilibri per tal com deia el regidor, en resulten uns ingressos i 
unes despeses dels capítols de l’1 al novè, de 7.392.907,44€, un pressupost 
que cobreix les necessitats bàsiques del municipi, que supedita les inversions 
a l’arribada dels ingressos, i que ha estat confeccionat des de la prudència, el 
sentit comú o la responsabilitat i el compromís que, malgrat les afectacions 
esmentades, aquest és el camí per continuar amb el redreçament econòmic 
financer del nostre Ajuntament, com s’ha pogut acomplir progressivament al 
llarg dels tres darrers exercicis, tenint en compte que estem a un nivell 
d’endeutament ja molt per sota del 25%, tot atenent a l’hora els serveis i la 
ciutadania i aprovisionant inversions vinculades als recursos i acabava amb el 
següent paràgraf, “per altre banda convé apuntar en aquesta memòria una 
doble consideració extrapressupostària o complementària, en primer lloc que 
el govern municipal que sorgeixi de les properes eleccions municipals de final 
de maig podrà comptar amb molta probabilitat d’un romanent de l’exercici 2018, 
que a data d’avui, naturalment, no es pot valorar.  En segon lloc, el 
desenvolupament progressiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
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permetrà la generació de crèdits que podran ser objecte de destinació per a 
inversions o plans per creació d’habitatge protegit. També val a dir, que en breu, 
es podrà aprovar definitivament” (de fet tan breu que és avui que s’aprova, quan 
vaig redactar la memòria d’Alcaldia encara no ho sabíem del cert, però avui 
està inclòs en l’ordre del dia, deia que es podrà  aprovar definitivament) “el pla 
especial de la Nau del Serveis de Manteniment, compromís que va adoptar el 
Govern Municipal en sessió plenària per la qual cosa es podrà encarregar al 
llarg del 2019”, (primer i especifico, a petició d’un aclariment que em demana 
el Grup Municipal de Gent de Teià, al llarg del primer semestre del 2019 o dels 
propers 5 mesos o el que queda de legislatura) “el corresponent projecte bàsic 
i projecte executiu amb finançament finalista garantit dels exercicis anteriors” 
del proindivís que tothom doncs, que tots tenim present, que són una dotació 
finalista, per be que quan vaig redactar aquesta memòria d’Alcaldia, i 
concretament aquest paràgraf, doncs encara no havia tingut la reunió amb la 
direcció i la gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè com ja tots els 
grups saben i també el Grup Municipal de Gent de Teià, en fi, aquesta setmana 
ja tenim sobre la taula una proposta de concessió administrativa de la Nau de 
Tractament de Fangs i Compostatge de l’entrada del nostre municipi i que per 
tant l’haurem de valorar en breu i oportunament. 
Per tant el projecte bàsic o projecte executiu o s’encarregarà dins el que resta 
de mandat pel Pla especial que avui aprovem o s’encarregarà per al projecte 
executiu per condicionar i dotar la nau en qüestió, en el supòsit que aquesta 
acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua de cessió acabi fructificant ara que ja 
tenim una proposta concreta damunt de la taula des d’aquesta setmana. 
I, ara sí, passo la paraula al Grup Municipal de Gent de Teià.”” 

 
 

El regidor Sr. Abel Ballesteros Montferrer, manifesta el següent: 
““Primer de tot donar les gràcies al regidor d’Hisenda, Iago, per la col·laboració i la 
disponibilitat que ha tingut per comentar tots els detalls del pressupost, hem  xarrat “largo 
i tendido” respecte a aquest pressupost.   Com ha dit l’Alcalde, aquest pressupost apart 
de marcar el futur de l’any que ve, per la pròxima legislatura qui estigui al govern, també 
serveix una mica com tancament de tota la legislatura de govern pel que faré una 
referència a l’històric dels pressupostos en segons quines partides com han evolucionat 
al llarg dels quatre anys. Be, a part d’ingressos, com s’ha dit, hi ha un increment del 4.1% 
aproximadament, respecta l’any passat i respecta a quatre anys ens estem movent al 
voltant de 600.000€ d’increment respecte el punt de partida del primer  pressupost del 
2016. El que ens fa pensar és que aquesta legislatura hem tingut una època de bonança 
d’ingressos que principalment ha estat sostinguda en molta part per l’ICIO, ja ho vàrem 
dir l’any passat, és un bon moment per fer despeses, per reduir costos de manteniment 
que després permetin quan siguin anys que no hi hagi tants ingressos, no tenir tantes 
despeses de manteniment de consum elèctrics i aigües, i valorem positivament que, com 
ha dit el regidor, que no s’augmenta la pressió fiscal sobre el vilatà i és simplement un 
petit reajust de les subvencions de  famílies nombroses de l’IBI. 
Respecte a les despeses, no repetiré les partides que ha dit el regidor, de fet a l’alcaldia no 
hi ha gran diferència de l’any passat i l’increment en 3 anys ha sigut de l’11% principalment 
en el concepte de despeses, a Secretaria  hi ha poca variació, a Comunicació s’ha 
incrementat  un 7% principalment motivat per fer més butlletins, s’ha fet últimament, s’ha 
complert més amb la sortida de butlletins més regularment, per nosaltres és una bona 
notícia   i molta part s’ha pogut fer perquè no hi havia  temes fora de govern, eleccions i 
altres motius; com ha dit el regidor, l’àrea de  Recursos Humans s’incrementa un 5% que 
és una partida molt important i representa uns 145.000€ d’increment ja que és una de les 
partides més importants del pressupost i sobre tot a Tresoreria és important que el deute 
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públic ha reduït d’un 11% que són 60.000€ i respecte als últims anys ha reduït un 20%, la 
qual cosa és una bona noticia per als futurs Consistoris. Una de les partides que més puja 
en els últims anys de legislatura és Cultura, és un bon increment, i aquest any principalment 
puja la partida d’administració per la contractació d’aquest ajut que veiem correcta i la part 
d’Esports, es el que vam comentar, l’increment és per filar l’AE Teià, tema del que vàrem 
parlar l’any passat  i que ens mostra com de vegades és la burocràcia administrativa, no 
imputable a l’Ajuntament, però bé, que en el pressupost de l’any passat sortia aquest 
concepte de possible inversió i al final doncs es farà efectiva aquest any perquè per fi ja 
s’ha aconseguit complir tots els requeriments legals perquè l’Ajuntament pugui començar 
les obres. De Medi Ambient, bé, hi ha un increment del 20% que sense els pressupostos 
participatius seria del 13 i a Manteniment igual, tenim un increment molt gran en la partida 
de pavimentació, de 45% però que sense pressupostos participatius seria de l’1,5 i sense  
la inversió del Torrent de l’Institut, que ja venia també de l’any passat, que també havíem 
parlat d’això, i Manteniment és important perquè s’incrementa un total del 3,6% la partida 
de Manteniment, però sense aquesta partida de pressupostos participatius i Folch i Torras, 
es reduiria un 2,6%. Urbanisme és una de les partides que més baixa pel tema del 
Clavegueram perquè ja l’hem complert i per fi s’ha acabat i, com he dit,  Educació 
s’incrementa un 64%, principalment per la part d’inversions que es fa pel tema de 
pressupostos participatius com de tema elèctric. 
Això seria una mica el que serien els números a grosso modo del pressupost.  
Què trobem a faltar des de Gent de Teià?  Principalment, com ha dit el regidor trobem a 
faltar la partida de l’escola El Cim de manteniment, principalment perquè no és una cosa 
només d’aquest any, sinó que hem perdut rera any aquesta partida de 20.000€ que teníem 
de manteniment destinada només a manteniment d’El Cim; creiem que l’escola El Cim té 
un dèficit en infraestructures molt potent, que el fet de fer 15 partides finalistes, coses 
particulars, no solucionen el dèficit general de l’escola; per aquest motiu demanàvem 
aquesta partida pròpia de 20.000€ que no suposava un increment del pressupost, però el 
que volíem era treure-la de la partida general de manteniment d’edificis i les inversions que 
fan respecta als 75000€ que s’inverteixen en canviar la instal·lació elèctrica que és una 
demanda de Serveis Tècnics que ja venia també d’antiga, realment és la meitat del que hi 
ha en teoria pressupostat i es requereix per a l’escola que són al voltant de 150.000€.  
També vam dir-ho en Comissió que aquesta partida de 12.000€ en Cultura que creiem 
potser correcta i necessària, vam trobar poca concreció en la definició de com s’utilitzarà  
aquesta partida, en quines hores?  en quins tècnics? quina contractació?,  es va 
argumentar des de la Comissió, des del regidor d’Hisenda que es reduiria les hores extres 
del personal de l’Ajuntament, cosa que trobem perfecte, però la partida d’hores extres, la 
partida de Recursos Humans és el mateix import, o sigui que no tenim massa clar encara 
si els 12.000€ són suficients, si farien falta 15.000, si farien falta 9, si farien falta 8, no ho 
sabem. 
Respecte a Manteniment, vam comentar que si trèiem els pressupostos participatius i Folch 
i Torres, són 125.000€ menys en el pressupost de Manteniment i creiem que aquest és un 
punt important dins el pressupost perquè hi ha partides en Manteniment que no es 
modifiquen any darrera any, com els jardins, com els parcs infantils que ens gastem 5.000€ 
només,  quan altres anys es destinaven 14.000€ i creiem que és un dèficit del poble que 
els parcs infantils (no) estiguin en millor estat de conservació. 
També trobem que el fons de contingència s’utilitza una mica com una goma elàstica per 
posar en pressupost amb petits imports i s’ha reduït cada any i cada vegada sembla que hi 
ha menys, i en l’última època de l’any hem vist  un increment de les riades, un increment 
que ens fa pensar que possiblement aquest fons de contingència hauria d’augmentar una 
mica no reduir-lo   perquè aquests imprevistos metereològics que no podem fer res, té pinta 
que s’agreujaran. 
Veient que el pressupost inclou aquest any els pressupostos participatius, que és una feina 
des de Participació i ha sigut una cosa molt positiva per al poble, però analitzant aquestes 
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partides de pressupostos participatius i traient aquestes partides de pressupostos 
participatius de les àrees on toquen,  veiem que són àrees que no tindrien cap increment 
pressupostari si no fos pel pressupostos participatius, la  qual cosa sembla que el poble té 
unes preferències d’inversions que no són del tot seguides o continuades amb el consistori, 
i hi ha partides com hem dit la de manteniment, sanitat, o educació que si traiem aquesta 
inversió de participació que ha demanat el poble, que és super correcta, es quedarien amb 
molt poc increment d’inversions. Creiem que això seria un tema important a intentar 
incrementar aquestes inversions sobre aquestes partides que el poble té un dèficit com per 
exemple  el Casal de Gent Gran i que no hagi de sortir només de Participació, dels 
Pressupostos de Participació. 
També, què hem detectat respecta l’any passat?  Que en aquest pressupost es fan 
inversions moltes d’elles que ja estaven avançades, com per exemples l’AE Teià, que ja 
s’havia signat el conveni, amb la qual cosa l’Ajuntament ha d’invertir-ho,  trobem a faltar 
que no es pugui fer la fase 1 i  2, que no es pugui pressupostar i només es pressuposti la 
fase 1, i altres pressupostos com l’escola El Cim hi ha una part subvencionada, el Torrent 
de Sant Berger també està subvencionada i ve de l’any passat, llavors se’ns escapa l’ús 
del romanent.  
L’any passat ens vam abstenir en el pressupost amb unes inversions que hi havien més o 
menys parlades, i sobre tot vam incidir molt en que es fessin inversions que eren finalistes 
aquell any del 2018, per què? Per no hipotecar futurs consistoris amb  aquestes inversions.  
Creiem que el fet de no fer servir l’AE Teià i poder pressupostar el total de l’AE Teià, con 
la totalitat del Cim de la xarxa elèctrica 150.000 tenint en compte que gran part de les 
inversions venen en subvencions, ens fa pensar si governem a partir de romanent més que 
del pressupost, l’any passat es va destinar 1.000.000€ pràcticament en romanent que s’ha 
fet inversions molt importants com la pista de futbol, que això no surt de pressupost, mires 
els històrics de l’any passat que no surt dintre del pressupost com increments de partides 
es tracta només de romanent; això genera un estrès als Serveis Tècnics per acabar de 
licitar tot aquest romanent que si no es licita, aquest any no s’ha acabat de licitar tot i passa 
a l’any que ve i moltes partides com el manteniment dels carrers la supeditem a aquesta 
existència de romanent i estressar els Serveis Tècnics perquè en el període de mig any 
aconseguir licitar totes aquestes obres, que de fet començaran l’any que ve, moltes d’elles,  
no? 
Per tot el que hem dit, aquest any el nostre vot és en contra del pressupost.”” 

 
 
El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal PDeCAT, exposa 
el següent: 
“De fet hi ha un titular que l’ha donat el portaveu Abel Ballesteros, que pugin molt 
més les partides d’àrees de serveis a les persones, molt més que les àrees de de 
Serveis i d’Urbanisme, per nosaltres es una molt bona noticia i creiem que això sigui 
inversió productiva.  
El pressupost que avui presentem a aprovació ordinària és un document realista i 
que toca de peus a terra i que està intrínsecament lligat a l’esperit   d’ordenances 
que es va aprovar fa ben poc per al 2019. Contenció dels ingressos d’IBI, que és la 
principal font d’ingressos de l’Ajuntament i que ha estat el desig i el compromís del 
govern de PDeCAT i Cat+ERC, de no augmentar la pressió fiscal, congelant l’IBI, 
conseqüentment, contenint la despesa. De fet aquesta regla de contenció i 
d’elaborar els pressupostos gens possibilistes  i sí molt realistes, porta fent-se des 
de fa més de dues legislatures i està servint per eixugar l’endeutament i situar-lo en 
quotes molt còmodes  per ara de mica en mica poder dotar d’una partida quantiosa 
inversió. En el pressupost que presentem aquesta quantitat destinada a la inversió 
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arriba gairebé a 400.000€ de sortida i no haver d’esperar a la incorporació de 
romanents en la segona part de l’exercici i això és una molt bona notícia. Entre 
aquestes inversions destaca i cal prioritza la partida destinada a l’execució de l’obra 
del Torrent de Sant Berger, atès que està lligada a una eterna sentència judicial. 
Destaca també la partida destinada a l’arranjament de la pista de l’Agrupació 
Esportiva Teià, de 180.000€, després d’haver lligat ja un conveni de cessió d’ús de 
superfície amb l’entitat que ha de revertir en la creació d’un equipament 
multidisciplinari, polivalent i molt dinàmic i en ple rovell del poble. I destaca la partida 
de 100.000€ destinats a diferents projectes, repartits cadascun en les seves àrees, 
i sorgits dels primer pressupostos participatius elaborats des de la regidoria de 
Participació Ciutadana. Se segueix apostant també per les obres de millora de  
l’escola El Cim amb l’aportació de 75.000€.  
Tot i no haver dotat explícitament, tal com demanava Gent de Teià, una partida per 
al projecte de la nau de la brigada, el govern municipal s’ha compromès en el 
projecte i està seguint els passos per la seva construcció a llarg del mandat que ve, 
prova de tot això és la aprovació definitiva del pla especial de la brigada que d’aquí 
una estona aprovarem i sotmetrem a votació, i que permetrà encarregar el projecte 
bàsic i executiu si altres opcions no acaben fructificant,  lògicament, però saber de 
quina xifra estem parlant en quan a cost i tenint en compte que encara hi ha els 
300.000€ aproximadament destinats a aquesta finalitat i provinents del proindivís. 
Que puguem parlar d’inversió ben cert que no tanta com la que cal i com la que 
voldríem,  després d’anys de depressió econòmica, és una bona noticia i un deure 
de l’Ajuntament en benefici de tots els ciutadans. 
No ha estat fàcil arribar a tancar el pressupost 2019 que avui debatem, el municipi 
té mancances en inversions en equipaments municipals, en polítiques d’habitatge, 
en neteja de carrers no s’arriba a tot, en serveis al Jovent, a la Gent Gran, en 
Cultura, en establir convenis amb entitats que ens presten serveis a l’Ajuntament, 
que no pot oferir l’Ajuntament, en molts àmbits ens falten recursos, però és un 
pressupost que marca el camí, un bon camí i el nostre vot és a favor.”” 
 

 
La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, portaveu del grup municipal Compromís 
amb Teià + ERC, indica el següent: 
“”Jo si m’ho permeteu, volia fer primer una puntualització en relació al que el regidor Abel 
Ballesteros ha dit en relació a les partides destinades a Educació i a l’Escola en concret, 
parlava de que s’han perdut o que no hi ha aquests 20.000€ destinats a manteniment que 
històricament s’hi destinava. Aquests 20.000€ no eren de manteniment, aquests 20.000€ 
eren també  a fer obres de reforma o obres que durant l’estiu eren de millora i el 
manteniment era, sempre ha estat a part dins la partida de manteniment, de Serveis i 
Manteniment, que això segueix essent igual. De tota manera aquests 20.000€ no s’han 
perdut sinó al contrari s’han augmentat perquè el que ve de subvenció son 49.000€, la resta 
fins a 75.000€ són de pressupost propi, eh, estem parlant de 25.000€ de pressupost, no de 
subvenció directa. I no parlo tampoc dels 20.000€ que són, això sí, de pressupostos 
participatius; només era aquesta puntualització. 
I pel que fa al pressupost general, doncs jo també felicitar-vos sobretot per la presencia al 
pressupost aquest any del primers pressupostos participatius que son aquests 100.000€ 
creiem que molt ben repartits en les diferents àrees, i també destacar l’augment sobretot a 
les àrees relacionades doncs directament en atenció a les persones no, els més de 30.000€ 
a cultura, la inversió dels 180.000€ a l’AE Teià i sobretot aquest augment a les  l’Àrees 
d’Educació i també de Biblioteca, també volia esmentar aquest augment, com ha dit el 
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regidor Iago, en relació a aquest desè aniversari, però si que és un augment considerable, 
a part també d’aquesta subvenció de 18.000€ que també invertirem en equipament. 
El vot evidentment a favor.” 

 

 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, manifesta el següent: 
“”Jo només, en tot cas, tres breus puntualitzacions en relació a la intervenció del regidor 
Abel Ballesteros del Grup Municipal de Gent de Teià, breus més que res per puntualitzar. 
Quan feia referència a les inversions necessàries també en equipaments municipals, ha 
citat també el Casal de la Gent Gran, bé, en el Casal de la Gent Gran precisament 
coneixedors de les necessitats i mancances de l’edifici, precisament en la incorporació de 
romanents del mes de juliol hi vam incloure diverses partides relacionades amb l’edifici, 
més aviat relacionades amb el manteniment, ara ho dic de memòria però ja s’ha executat 
tota la millora del soterrani del casal de Ca la Cecília, que era una petició que la Junta del 
Casal de la Gent Gran ens havia traslladat a l’Ajuntament en diverses ocasions i perquè 
l’estat era el que tots recordem perquè és un lloc entre d’altres coses, de votació eh, i ara 
crec que s’ha d’acabar, encara no està fet, el mur exterior del Casal de la Gent Gran també 
i alguna l’altra inversió de millora de manteniment relacionada amb la coberta de l’edifici. 
Aquesta es una puntualització. 
La segona és en relació a les fases de rehabilitació i  de condicionament de la pista de l’AE 

Teià, que deriva d’un conveni que ha estat un conveni del qual a ja n’hem parlat en sessió 

plenària en moltes ocasions i que ha tingut tots els entrebancs d’una banda aliens a l’AE 

Teià i aliens a l’Ajuntament de Teià que ens ha fet endarrerir tot el procés però que ara 

doncs ja està en bon port i tenint en compte el contingut del conveni que es va subscriure 

oportunament amb l’AE Teià, l’objectiu d’aquest govern municipal i crec que compartit 

també amb el grup municipal de l’oposició, és que l’objectiu número 1 és poder posar en 

servei l’equipament tan aviat com sigui possible, i per tant oferir, no únicament a l’AE Teià, 

que també perquè ho diu el conveni, sinó també oferir al municipi un equipament de 

referència al centre del poble, i el primer que hem de fer és en el moment que hem obtingut 

aquesta cessió del dret de superfície per 50 anys, i tal com diu el conveni, si que hi havia 

dues fases explicitades en el conveni, però  clar els costos són els que són i el primer que 

hem fet és fer els deures i incorporar en el primer exercici, del qual doncs, el nostre darrer 

exercici, però el primer que hem pogut fer-ho, per qüestions de termini la inversió de la 

primera fase que és la que s’haurà d’executar al llarg del 2019. Insisteixo amb el compromís 

que vam adoptar i també amb l’objectiu que l’equipament es pugui utilitzar tan aviat com 

sigui possible. I una altra puntualització, per tant, no faré anàlisis política de la defensa del 

vot que ha fet el Grup Municipal Gent de Teià respectant doncs totes les opinions i les 

observacions que s’hi han fet, amb algunes hi estic d’acord i en altres no hi estic d’acord 

com a responsable màxim del govern municipal. 

I la tercera precisió que volia fer, és quan ha fet referència a la incorporació de romanent 

que vam fer al mes de juliol d’aproximadament , 1.000.000€ i que això ha generat 

naturalment una molta activitat als Serveis Tècnics, el regidor feia referència a un estrès 

dels Serveis Tècnics, i aquest estres, en tot cas,   és un estres que tots hem compartit no?, 

és un estres compartit,  per què?, doncs perquè no oblidem que malgrat que aquesta 

incorporació de romanent es va aprovar el juliol de l’any passat en sessió plenària, hem 

tingut les obres de renovació de clavegueram del passeig de La Riera, des del mes de juny, 

inicis de juny,  fins a finals d’octubre, i si podem dir ara que les obres s’han executat dins 
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dels terminis previstos fins i tot escurçant mínimament la finalització de l’obra i ha anat com 

ha anat, ha anat bé, és perquè tothom, tots, hi hem posat els cinc sentits eh, des dels 

Serveis Tècnics en primer lloc, i es clar en primer lloc, perquè si no hi haguessin uns Serveis 

Tècnics, que tal com demostren les decisions adoptades en el pressupost del 2018 i les 

que adopten en el pressupost del 2019, uns Serveis Tècnics, a diferència d’altres 

negociats, que considerem que estan infradotats i que per tant hem mirat al llarg d’aquests 

dos exercicis d’ajustar els recursos humans necessaris, si tenim en compte el que ha 

comportat les obres de renovació del clavegueram, en el Serveis Tècnics perquè hi ha 

posat els 5 sentits,  els serveis tècnics no només s’han refiat de la direcció facultativa que 

en el seu moment vam adjudicar la direcció de l’obra, sinó que els Serveis Tècnics han 

estat  al peu del canó dia rere dia mentre han durat les obres de renovació del clavegueram, 

això des de l’arquitecte municipal, l’aparellador municipal, enginyer municipal, enginyer 

d’obres, bé totes les persones que en el dia a dia han participat doncs del seguiment per 

part de l’Ajuntament d’una obra que era transcendental i important, això ha fet endarrerir 

molt la feina quotidiana dels Serveis Tècnics, de tots els que dia a dia hi han anat 

participant. L’endarreriment de la feina quotidiana i també endarreriment d’unes decisions 

que si ho hi hagués hagut les obres de renovació del clavegueram, les obres vinculades a 

la incorporació de romanent, s’haurien pogut planificar en el temps que confiàvem, doncs 

des del mes de setembre fins al mes de desembre, hem hagut de córrer, però és que hem 

patit tots, perquè en el moment que adoptem la decisió política d’incorporació de romanent, 

doncs el que volem i parlem i assignem quines són les millores vinculades a la incorporació 

de romanent, són les necessitats que s’han de poder implementar el mes aviat possible i 

per això les havíem de licitar i adjudicar abans de la finalització de l’exercici, perquè doncs, 

algunes ja estan executades però bona part, entre  les quals el camp de gespa del complex 

esportiu de Sant Berger i altres millores de l’equipament, es començaran a implementar la 

majoria d’elles el primer trimestre del 2019, no perquè aquest govern hagi volgut que 

comenci en aquesta data, sinó perquè es que teníem una prioritat que eren les obres les 

obres de la Riera i això ha condicionat I aquest neguit i aquest estrès ha afectat el Serveis 

Tècnics, ha afectat al govern municipal, ha afectat Intervenció, ha afectat Secretaria, 

perquè ha estat una tramitació complexa, la llei de contractes nova de març del 2018 diu el 

que diu, i ens condiciona i allò  que abans era tot més àgil, ara tot és més complex i ho 

sabeu que això és així, i aquesta complexitat també l’hem patida i a més clar l’hem patida 

al llarg d’aquest exercici com a novetat,  entenc la qualificació que feia el regidor, d’aquest 

estres del Serveis Tècnics però es que, es comprensible en el marc  en que ens hem mogut 

al llarg d’aquest exercici 2018. Només volia fer referència a aquests tres aclariments.” 

 
 
El regidor Sr. Abel Ballesteros Montferrer, manifesta el següent: 
“”És una matisació. Quan parlem de manteniment, sobretot el dèficit que trobem no és 
aquell  manteniment reactiu quan hi ha un incident i que l’Ajuntament l’atengui, sinó que és 
aquell manteniment proactiu, que és abans que succeeixi un problema revisar instal·lacions 
municipals i actuar-hi per evitar que hi hagin problemes d’infraestructures. Volia matissar 
això. 
Clar l’estrès del romanent és comprensible, entenc que és una situació d’una manera ..... 
respecta a altres anys pel tema del clavegueram, que la veritat ha estat un èxit, però clar 
si aquest tipus d’inversions es planifiquen amb un any de vista a pressupost i estem un any 
per treballar-hi segurament ens permet treballar amb més capacitat de feina per tothom 
no?, que el fet d’aprovar el romanent al juliol, tot i que vam aprovar relativament ràpid, 
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suposo, i donar des de setembre els mesos sempre  genera si el romanent és potent 
sempre generarà un estrès, una feina accelerada per no perdre-la, Per això preferim que 
certs tipus d’inversió a vegades no s’esperi l’existència de romanent i poguessin entrar 
dintre del pressupost. 

 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, fa constar el següent: 
“Plenament d’acord amb aquesta reflexió, hi estem d’acord, i en relació als edificis, al 
manteniment d’edificis, crec que hem pres una decisió que explicava també el regidor    
sobre la incorporació de l’enginyer en capítol 1  i per tant passarem d’una dedicació  d’un 
matí i una tarda  en el capítol 2 de l’enginyer municipal, passarem al 80% de la jornada 
laboral al capítol 1, una de les tasques per les quals ha de vetllar també l’enginyer municipal 
es sobre les instal·lacions i el manteniment també dels edificis en la part que li pertoca a 
l’enginyer, per tant aquí hi haurà també un salt qualitatiu en la línia del que deies, de control 
i seguiment. 

 

El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, exposa el següent: 
“”Volia fer dues matisacions. La primera és que el regidor Abel Ballesteros ha parlat de que 
hem tingut un increment important en els exercicis del nostre mandat, ingressos i que 
aquest increment  d’ingressos respon efectivament a època de bonança, però no podem 
parlar de l’increment d’ingressos sense parlar de a què ho volem destinar, si parlem del 
primer exercici en que invertíem 75.000€ en inversions i ara tenim 511.000€, vol dir que 
una part molt substancial, la majoria d’aquests ingressos, d’increment d’ingressos, han anat 
a inversions. Per tant no ha anat a una despesa corrent, sobretot ha anat a inversions, 
també ha anat a despesa corrent però esta molt repartit a inversions que això també torna 
a donar una flexibilitat a l’hora d’abordar moments una mica més complicats no?. També 
hem de tenir en compte, a més a més, la reducció  molt important del deute   que allibera 
una quantitat de diner molt substancial que abans estava pagant amb amortitzacions i amb 
interessos..... No podem parlar d’ingressos sense parlar d’on destinem aquests ingressos, 
i en aquest sentit els estem destinant sobre tot a inversió. D’una altra banda, jo entenc la 
reflexió del romanent, l’entenc. La prioritat d’aquest ajuntament fins a fa ben poc  i és molt 
important això, era sobretot, sobretot, no patir tensions de tresoreria, que es d’on veníem 
... és veritat que hem tingut una política molt prudent a l’hora de pressupostar ingressos 
ens els diferents exercicis, això es cert i això ens ha permès tenir una situació de tresoreria 
molt raonable, molt bona, ens ha permès generar romanent, és cert i aquesta situació  ens 
permet pagar molt bé als proveïdors i afrontar pagaments com podien ser l’obra de La 
Riera, que entre que arriba la certificació i obtenim la subvenció, els diners de pagament al 
proveïdor els avança  posa l’Ajuntament, d’alguna manera, o sigui que hem de tenir 
suficient tresoreria per poder operar això sense haver de tirar de demorar el pagament a 
proveïdors fins que no tenim la subvenció, per tant aquesta necessitat de disponibilitat de 
Tresoreria era necessària. Això s’ha aconseguit a base d’una política prudent en els 
ingressos però que com a conseqüència, és veritat, ens ha deixat un romanent molt elevat 
a disposició. Si probablement, és una hipòtesis, però si ara mateix estiguéssim 
pressupostant unes plusvàlues molt altes i unes transferències corrents que no depenen 
de nosaltres sinó que són transferències de l’Estat, de la Generalitat, dels Consells 
Comarcals molt altes, que és en realitat el que ha estat passant, perquè els ICIO els hem 
clavat. Els IBIS estan clavats, per tant són aquells ingressos no recurrents els que ens 
estan pujant o els de transferències corrents que no depenen solament de nosaltres, que 
són dels tributs que paguen a l’Estat i que ens retornen. Si estiguéssim pressupostant això 
d’una forma elevada, igual estaríem parlant d’un pressupost que fa volar coloms. Vull dir, 
hem d’escollir  i és veritat que  el model de la prudència ens ha portat a tenir una tenir 
tresoreria bona i probablement és per això que hem pressupostat una mica més de 
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plusvàlues aquest any i que segurament els següents exercicis amb una situació financera 
molt més alleujada, molt mes còmoda, provablement podria demanar això però que l’esperit 
en els ingressos està fonamentalment aquí    perquè la primera prioritat era el pagament a 
proveïdors, tresoreria sanejada i tenir una situació de comptes que ens permetés afrontar 
aquestes grans obres amb solvència. Per  això és veritat, hem dipositat en el romanent una 
gran confiança perquè en quant hem vist que el podíem generar, l’hem posat a inversió, és 
cert.”” 

 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal dels membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de 7 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià + ERC i 
PDeCAT i el vot en contra dels 5 regidors del grup municipal Gent de Teià, adopta 
els següents acords: 
 
PRIMER.- APROVACIÓ del Pressupost General, Bases d'execució que 
s'acompanya, així com la Plantilla que compren tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, de la següent forma: 
 
 
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L'EXERCICI 2019 

 

ESTAT DE DESPESES 
 
 
 

 

   A.- OPERACIONS CORRENTS 
 

1. Despeses de personal  2.781.586,94 

2. Despeses en béns i serveis 3.170.767,01 

3. Despeses financeres 94.000,00 

4. Transferències corrents 287.422,56 

5. Fons de contingència 19.222,93 

   

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL 

 

6. Inversions reals 613.908,00 

7. Transferències de capital 0,00 

8. Actius financers 0,00 

9. Passius financers                         426.000,00 

                       TOTAL.......................... 7.392.907,44 

 

 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

   A.- OPERACIONS CORRENTS 
 

1. Impostos directes 4.001.769,20 

2. Impostos indirectes 335.000,00 
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3. Taxes i altres ingressos 922.600,00 

4. Transferències corrents 1.658.615,80 

5. Ingressos patrimonials 66.000,00 

   

 

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL 

 

6. Alienació d'inversions reals 0,00 

7. Transferència de capital 233.922,44 

9. Passius financers 175.000,00 

                       TOTAL.......................... 7.392.907,44 

 

 
Resultant en conseqüència sense dèficit. 

 

 
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 
     

Escala / Subescala / Classe     

Hab. Estatal Grup N. Places Vacants Observacions 

Secretari/ària (Classe segona, categoria d'entrada) A1 1 0   

Interventor/a (Classe segona, categoria d'entrada) A1 1 0   

Tresorer/a A1 1 1   

Escala / Subescala / Classe   N. Places Vacants Observacions 

Administració General Total 11 3   

       

Subescala Administrativa Grup N. Places Vacants Observacions 

Administratius/ves d'Administració General C1 6 0   

       

Subescala Auxiliar         

Auxiliars d'Administració General C2 5 3   

     

Escala / Subescala / Classe   N. Places Vacants Observacions 

Administració Especial Total 14 4   

       

Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants Observacions 

Arquitecte/a A1 1 0   

       

Subescala Serveis Especials      

Classe Guàrdia Urbana Grup N. Places Vacants Observacions 

Un/a  sots-inspector/a C1 1 0   

Un caporal C2 1 1   

Guàrdies  C2 11 4   
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QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA LABORAL   

     

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Auxiliar administratiu/va Recaptació C2 1 0   

Conserge oficines AP 1 1   

Tècnic Auxiliar Informàtica C1 1 0   

Tècnic/a Recursos Humans A2 1 1   

     

GOVERNACIÓ     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Auxiliar Administratiu/va suport Policia Local C2 1 0   

     

SERVEIS TERRITORIALS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Arquitecte/a tècnic/a A2 1 0   

Cap de la Brigada C2 1 0   

Oficial 1a. de supervisió C2 1 0   

Encarregat/da de neteja i jardineria C2 1 0   

Oficial 2a. d'obres i manteniment AP 1 1   

Oficial 2a. conductor/a neteja viària AP 1 0   

Oficial 2a. conductor/a de serveis AP 1 1   

Operari/ària d'obres i manteniment AP 4 0   

Operari/ària de neteja i jardineria AP 1 0   

Operari/ària de neteja i jardineria/cementiri AP 1 0   

Encarregat/da d'obra C2 1 0   

     

SERVEIS PERSONALS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Treballador/a social - Cap d'Unitat Serveis Socials A2 1 0   

Educador/a Social A2 1 1   

Treballador/a Social A2 1 1   

Treballadors/es familiars C2 1 1   

Aux. Administratiu/va Serveis Personals C2 1 0 84,72 % jornada 

Tècnic/a de cultura A2 1 0   

Conserge d'escola AP 1 0   

Director/a tècnic/a poliesportiu A2 1 0   

Auxiliar recepcionista poliesportiu C2 2 1   

Treballador/a familiar supervisor/a C2 1 1   

 
PERSONAL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL    
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SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Tècnic/a de Recursos Humans A2 1 0   

Auxiliar administratiu/va de secretaria C2 1 0   

Auxiliar administratiu/va d'intervenció C2 1 0   

Auxiliar administratiu/va de suport a Inf. i Registre C2 1 0   

Auxiliar administratiu/va de suport a  Serveis tècnics C2 1 0   

     

GOVERNACIÓ Grup N. Places Vacants Observacions 

CAP   0 0   

     

SERVEIS TERRITORIALS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Conserge Mantenidor edificis AP 1 0   

Operari/ària de neteja i jardineria AP 1 0   

Delineant C1 1 0 60% jornada 

Tècnic medi ambient A2 1 1 50% jornada 

Enginyer tècnic A2 1 1 80% jornada  

     

SERVEIS PERSONALS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Treballador/a social A2 1 0   

Educador/a social A2 1 0   

Tècnic/a de promoció econòmica A2 1 0 50% jornada 

Tècnic/a de Joventut A2 1 0 66,70 % jornada 

Tècnic/a auxiliar de biblioteca C1 2 0   

Dinamitzador/a socio-cultural C2 1 0   

Auxiliar recepcionista Fons Batllori AP 1 0 29,33 % jornada 

Dinamitzador/a socio-cultural de joventut C2 1 0 57,14 % jornada 

Encarregats d'entrades piscines AP 2 2 3 mesos/any 

Peons neteja piscines AP 2 2 3 mesos/any 

Operaris Manteniment Piscines AP 2 2 3 mesos/any 

     

PERSONAL EVENTUAL      

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS     

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Auxiliar administratiu/va de suport a Alcaldia i 
regidories  C2 1 1   

 

 
 

SEGON.- Que l'acord d'aprovació inicial adoptat es considerarà aixecat a definitiu si 
no es presenten reclamacions en contra, havent d'ésser exposat al públic durant 
el termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels 
mitjans de costum en aquesta localitat. 
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TERCER.- TRAMETRE al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, l’informe emès per l’interventor municipal, ref. 
245/2018, de data 4 de desembre 2018, referent a l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostària al projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2019, de 
conformitat amb el que disposa l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 
 
 
 
 
4. PRP2018/1537   Delegació de competències parcial  al Consell Comarcal del 

Maresme  per la prestació del projecte  Reforç de neteja de la zona Riera 
central i carrers pròxims (Centre urbà) Urbanització Sant Berger, 
Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La Plana, Parcs de Can Godó, 
Teixidores, plaça Mil·lenari, Can Llaurador, Biblioteca, Vallbellida” 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  12 de desembre de 2018, 
referent a la delegació de competències parcial  al Consell Comarcal del Maresme  
per la prestació del projecte  Reforç de neteja de la zona Riera central i carrers 
pròxims (Centre urbà) Urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, 
Rials i La Plana, Parcs de Can Godó, Teixidores, plaça Mil·lenari, Can Llaurador, 
Biblioteca, Vallbellida” 
 
Atès que l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la 
legislació estatal o autonòmica en matèria de neteja viària. 
 
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon al Consell 
Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
 
Atès que  els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions públiques per formalitzar 
entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el seu contingut. A més, en 
l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de reflectir aquesta memòria, 
així com la necessitat de compliment de tot el previst en la mateixa Llei.   
 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 2018/551 de data 19 d’octubre de 2018, on es va 
APROVAR la participació de l’Ajuntament de Teià en la política activa d’ocupació 
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació, i la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al programa 
Treball i Formació, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, i es va 
ADOPTAR el compromís de sotmetre al Ple l’expedient d’aprovació de la delegació 
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parcial de les competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució 
del projecte sol·licitat. 
 
 
Vist l’esborrany de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per la 
prestació del projecte “Reforç de neteja de la zona Riera central i carrers pròxims 
(centre urbà) urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La Plana 
, parcs Can Godó, Teixidores, Plaça Mil.lenari, Can Llaurador, Biblioteca, Vallbellida)” 
en el marc de la política activa d’ocupació, programa de Treball i Formació (2018-
2020).  
 
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 delegació parcial al Consell Comarcal del Maresme de la 
competència necessària en matèria de Medi ambient urbà, en particular, parcs i 
jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, per l’execució del projectes 
especificat, en el marc de la política activa d’ocupació regulada en l’Ordre 
TSF/2665/2018. 
 
SEGON.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i aquest Ajuntament, per a la delegació parcial de 
competències per la prestació del projecte “Reforç de neteja de la zona Riera central 
i carrers pròxims (centre urbà) urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, 
Molassa, Rials i La Plana , parcs Can Godó, Teixidores, Plaça Mil.lenari, Can 
Llaurador, Biblioteca, Vallbellida” , que s’acompanya com annex a aquest acord, 
formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
TERCER- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit 
conveni de delegació i de quants documents siguin necessaris en execució dels 
anteriors acords. 
 
QUART- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de 
col·laboració al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, als efectes 
previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
 

 

 

5. PRP2018/1520   Aprovació definitiva del Pla Especial Equipament municipal 
dependència per a la Brigada Municipal "Nau-magatzem" (Pla Especial  
núm.  2.) 

 



 

25 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 11 de desembre de 2018, 
referent a l’aprovació definitiva del Pla Especial Equipament municipal 
dependència per a la Brigada Municipal “Nau-magatzem” (Pla Especial núm. 2 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2018, de data 12 de març  de 2018, per la 
qual es va aprovar inicialment el Pla Especial Equipament Municipal Dependència 
per a la Brigada Municipal “Nau-Magatzem” (Pla Especial núm. 2), de data  gener 
2018, redactat per l’arquitecte F.N.G. 
 
Vist que l’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informació pública per termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data  22 de març de 2018, DOGC núm. 7585, de 23 de març de 2018, 
Diari El Punt del dia 17 de març  2018 i web municipal, en què ha romàs exposat al 
públic, 
 
Vist que s’ha realitzat notificació personal de l’aprovació inicial del referit Pla 
Especial a tots els propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit de l’esmentat Pla i 
veïns confrontants. 
 
Vist que durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions, ni 
reclamacions. 
 
Vist l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 2 
d’octubre de 2018, en el qual es conclou el següent: 
 
“”-1 Emetre informe favorable, a l'efecte de l'article 87 del text refós de 
la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
modifica! perla Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla especial 
d'equipament municipal dependència per a la brigada municipal nau-
magatzem al passeig de Massarosa, 77 de Teia, promogut i trames 
per l'Ajuntament. 

-2 Indicar a l'Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d'aquest Pla 
s'introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, 
abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha de sotmetre 
novament a informe d'aquesta Comissió, d'acord amb l'apartat 1 de 
l'article 87 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modifica! perla Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Teià. “” 

 
 
Vist l’informe emès pel Servei  Tècnic Municipal, de data  4 de desembre 2018, en 
el qual es fan constar els següents extrems: 
 
“” 

Antecedents 
 

Es va procedir a l’aprovació inicial per resolució d’Alcaldia número 124/2018, de 
data 12 de març de 2018. 



 

26 

 

Per raó de matèria sectorial es va demanar informe a l’ACA. 
En aplicació de l’article 87.1 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 de 
febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es va sol·licitar 
informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 
Fonament de dret 

 
Atenent que: 
1.- En referencia a l’informe de l’ACA: 
En data 13.06.2018, amb el núm. RE 2018-4660 es va rebre mitjançant EACAT, 
l’informe de l’ACA (Expedient: UDPH2018001111; document 6321509), amb les 
conclusions següents: 

• Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement. 

• En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa favorablement pel 
que fa al respecte del vector aigua. 

• En relació amb l’abastament, s’informa favorablement. 

• Respecte al sanejament del Pla Especial “Equipament municipal 
dependència per la Brigada “nau –magatzem”, situat al passeig de 
Massarosa núm. 77 del TM Teià, està garantit ja que representa poc 
augment de cabal. 

• Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials. 

En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis. 

 
 

2.- En referencia al informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme: 

• La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 2.10.2018 ha 
pres l’acord següent: 

• Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
per la llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla Especial d’equipament 
municipal dependència per a la brigada municipal nau – magatzem al 
passeig de Massarosa, núm.77 de Teià, promogut i tramès per 
l’ajuntament. 

• Indicar a l’ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla 
s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, 
abans de l’aprovació definitiva de l’expedient, aquests s’han de sotmetre 
novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de 
l’article 87 del text refós de la llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 

 
3.- D’acord amb l’article 81.d), del text refós de la llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, 
es competència dels ajuntaments un cop vist el informe de la CTU competent, 
l’aprovació definitiva dels Plans Especials Urbanístics a què fa referencia l’article 
67.1.d), que afecten llur terme municipal, sempre que es tracti d’equipaments 
comunitaris d’interès exclusivament local i que siguin promoguts d’acord amb les 
determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal, com es el cas que 
ens ocupa. 
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CONCLUSIÓ 
Es proposa l’aprovació definitiva per el Ple de l’Ajuntament, del Pla Especial : 
Equipament Municipal dependència per a la Brigada Municipal “Nau Magatzem”. 
(Pla Especial núm. 2). 

 
“” 
 
 
Considerant allò establert en matèria de tramitació i aprovació dels Plans Especials 
Millora Urbana dels articles 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable, procedint la seva aprovació definitiva pel Ple d’aquest Ajuntament, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2.c) d de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i article 52.2. c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
 
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 definitivament el Pla Especial Equipament Municipal 
Dependència per a la Brigada Municipal “Nau-Magatzem” (Pla Especial núm. 2), de 
data  gener 2018, redactat per l’arquitecte F.N.G.,  promogut per l’Ajuntament  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord, amb remissió de tota la documentació tècnica i 
administrativa del pla urbanístic derivat que s’aprova, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, a l’efecte d’informació, coordinació i arxivament en la 
forma establerta a l’article 18.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques 
corresponents, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, DOGC i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment 
d’allò establert als articles 8.5.c), 88 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 

 

 

6. PRP2018/1499   Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu 
Municipal de Teià 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de desembre de 2018, 
referent a l’aprovació del Reglament del Consell Educatiu Municipal de Teià. 
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Vista la conveniència i necessitat d’aprovar un nou Reglament del Consell Educatiu 
Municipal de Teià, atesos els canvis en matèria educativa soferts en aquesta 
població des del 2012, data a la qual es remunta el Reglament del Consell Escolar 
municipal vigent actualment,  i amb la finalitat d’integrar els nous centres educatius 
públics i privats. 
 
Vist el Reglament del Consell Educatiu Municipal de Teià, de data novembre de 
2018, elaborat per la regidoria d’Ensenyament, a l’objecte de regular la seva 
composició, organització i àmbit d’actuació Teià  i vist l’informe de Secretaria que 
obra en l’expedient. 
 
Vista la normativa reguladora dels Consells Sectorials en especial l’article 62 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 130 i 131 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
 
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.- Derogar el Reglament del Consell Escolar Municipal de Teià,  aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de maig de 2012. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Educatiu Municipal de Teià, 
de data novembre de 2018, elaborat per la regidoria d’Ensenyament. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el Reglament del Consell Educatiu Municipal 
de data novembre de 2018,  per a la presentació de reclamacions o objeccions, 
mitjançant publicació d’anunci en el BOP,  DOGC i web municipal, durant el període 
de trenta dies hàbils. 
 
Quart.- Concedir audiència als afectats i interessats que estiguin clarament 
determinats i resultin coneguts, a l’objecte de presentació d’al·legacions i 
reclamacions mitjançant la 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 
des de l’endemà de la data de rebuda de la notificació. 
 
Cinquè.- Determinar que l'acord d’aprovació inicial del Reglament es considerarà 
elevat a definitiu en el suposat que dintre del termini d’informació pública no es 
presentin reclamacions o al·legacions en la seva contra, procedint a la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- Remetre a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, còpia de l’expedient tramitat i  del text íntegre del 
Reglament del Consell Educatiu Municipal de Teià, una vegada s’hagi produït la seva 
aprovació definitiva. 
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7. PRP2018/1531   Aprovació inicial Reglament de Participació Ciutadana i 
Bon Govern 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data  12 de desembre de 2018, referent a 
l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern, que no 
havia estat dictaminada per la Comissió Informativa corresponent, en el moment de 
convocatòria de la sessió. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
núm. 2018/1531,   de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 
 

Atès que l’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2993, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Atorguen 
as ens territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que 
estableix la legislació del règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització, 
corresponent als tribunals per mandat constitucional (art. 106 CE) el control 
d’aquesta potestat reglamentària. 
 
Atesa la conveniència que l’Ajuntament disposi d’un reglament de participació 
ciutadana i bon govern, en el qual es reguli l’establiment del règim jurídic, les 
modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i 
mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament i 
regular els canals de relació amb la ciutadania. 
 
Atès que l’aprovació dels Reglaments municipals és una competència atribuïda al 
Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril. 
 
La regidora de Participació, Sra. Silvia Marcos Llagostera, exposa el següent: 
“”Us faig un resum del propi Reglament que explica el per què, el com i el quan del 
Reglament de Participació que diu:  
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el dret de tothom 
"a la ciutat", entesa com un espai de participació democràtica i un lloc de convivència i de 
realització humana; i, en particular, afirma el dret a la participació política, el dret a 
l’associació, a la  reunió i de la  manifestació, i el dret a la informació, sense discriminació 
de cap tipus. És molt oportú aquest dret de manifestació en aquests moments que estem 
vivint , que sapiguem que està recollit a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans. Continuo:  El Reglament de Participació Ciutadana és el compromís de l'actual 
Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar a la participació activa de la 
ciutadania en la política local, d'acord amb l'ordenament constitucional, estatutari i 
conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat.  
Fruit del compromís amb la ciutadania l’Ajuntament ha decidit iniciar i implementar el Pla 
de Participació Ciutadana de Teià aprovat en el Ple de 25 de setembre del 2017 que ha 
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posat les bases d’una nova manera d’entendre  política  municipal, més propera i oberta, 
proposant l’elaboració participativa del primer reglament de participació ciutadana. Aquest 
reglament de participació ciutadana pretén donar resposta a aquestes demandes i 
reivindica amb  voluntat de ser útil i de referència per guiar l’exercici de la participació de la 
ciutadania des d’una vessant gens rígida, sinó flexible i capaç d’adaptar-se als nous temps 
i a la realitat canviant dels nostres dies. Una participació inclusiva i accessible per a tothom, 
fomentant no només l’escolta dels diferents col·lectius d’una societat diversa, sinó també 
amb aquesta voluntat d’empoderar la ciutadania que manifesta la motivació de cooperació 
i codecisió en  les polítiques que han de transformar i fer progressar la vila de Teià. 
Avancem cap a un esdevenir d’un municipi profundament democràtic, participatiu i plural, i 
això només és possible si es compta d’una manera estable amb l’opinió dels ciutadans i 
ciutadanes i la seva implicació. Gràcies a l’aposta de la  ciutadania, l’Ajuntament de Teià 
ha reformulat el concepte de participació ciutadana. Fruit d’aquest exercici no només és la  
prova evident els diferents processos de participació engegats com els primers 
Pressupostos Participatius o el procés d’elecció del Teianenc de l’Any; o l’aposta per crear, 
formar i dotar de noves eines i recursos a  l’equip de participació ciutadana. També ho és 
el resultat d’aquest reglament de participació, un document marc que guiarà les relacions 
entre l’administració i la ciutadania, tot regulant els espais de relació i d’interlocució entre 
aquests, i que ha estat elaborat amb propostes recollides al llarg de mesos de construcció 
del mateix.  
També vull agrair, donar gràcies a la ciutadania, especialment a la Comissió de  Participació 
i a la Comissió Tècnica, agrair també a la consultora Civis que ens ha donat suport tècnic 
i a l’equip de govern per creure i apostar per la participació ciutadana i també donar les 
gràcies, com no, a l’equip de Gent de Teià que també ens ha donat suport. 

 
 
La Sra. M. Teresa Casellas Abella, portaveu del grup municipal Gent de Teià,  
Manifesta el següent: 
“”Primer voldria dir que felicitats per arribar a que avui puguem aprovar, encara que sigui 
inicialment perquè pot haver alguna esmena, però crec que és una de les coses importants 
que s’han aconseguit en aquesta legislatura perquè fins ara la gent del poble sempre sentia 
que els que estaven aquí i decidien què es feia i ells com que no hi pintaven gaire i és un 
començament de que podran implicar-se molt i podran participar-hi molt. Es gira molta més 
feina per als grups que estiguin aquí perquè evidentment tot va lligat, però ens sembla molt 
interessant i votem 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 els 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana i i Bon 
Govern, de data desembre de 2018, elaborat amb el suport tècnic de l’empresa de 
consultoria especialitzada Civis Govern, que s’acompanya com a annex 1 a aquest 
acord, formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord i el text del Reglament de 
Participació Ciutadana i Bon Govern, pel termini de trenta dies hàbils, a l’objecte 
que es puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, 
al Diari El Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. 
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El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
TERCER.- CONCEDIR audiència als interessats que estiguin clarament determinats i 
resultin coneguts, a l’objecte de presentació  d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
notificació d’aquest acord 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 si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà directament a la seva 
publicació en el BOPB. 
 
CINQUÈ.- REMETRE a la Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, còpia de 
l’expedient tramitat i del text íntegre del Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern, 
una vegada s’hagi procedir a la seva aprovació definitiva. 

 

 

 
8. PRP2018/1544 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1 

Impost sobre Béns Immobles 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data  13 de desembre de 2018, referent a 

l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre 

Béns Immobles que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa 

corresponent, per haver estat elaborada amb posterioritat a la seva realització. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
núm. 2018/1544,  de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 
 
El secretari de la Corporació indica que s’ha d’introduir les següents esmenes a la 
proposta  d’Alcaldia 2018/1544: 
*On diu : Institut Català del Sòl    
Ha de dir: Institut Català de la Salut  
*S’ha d’incorporar l’apartat primer de l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple 
en sessió de 25/10/2018, amb indicació dels corresponents apartats. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 d’octubre de 2018, 
pel qual s’acorda aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el seu article 7è “Determinació de 
la quota, els tipus impositius i el recàrrec”. 
 
Atès que l’expedient de modificació ha estat sotmès a informació pública segons 
edictes publicats al BOPB del dia 31 d’octubre 2018, tauler d’edictes i web de 
l’Ajuntament, així com al Diari El Punt del dia 1 de novembre 2018. 
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Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació 
formulada per l’Institut Català de la Salut,  amb data  15 de novembre de 2018, 
registre d’entrada  núm. 2018/ 9684 de 30 de novembre. 
 
Vist l’informe emès per la interventora municipal,   de data 13 de desembre 2018, 
en el qual es fan constar els següents extrems: 
 
“” 

Informe tècnic 
Ate  

Assumpte: Al·legacions presentades a l’expedient d’aprovació i modificació de 

les ordenances fiscals per a l’exercici 2019. 

Exp. Núm.: 1243/2018 

Instat per: CATSALUT 
 

Vist l’escrit presentat pel senyor J.M.A.P., director gerent de l’Institut Català de la 

Salut, de data 15 de novembre de 2018, amb registre d’entrada 9684/2018, de 

30 de novembre de 2018, demanant l’aplicació i comunicació de la resolució que 

adopti l’Ajuntament de Teià en vers l’exempció de l’Impost de Béns Immobles a 

favor del béns de titularitat pública en els que es realitza activitat sanitària. 

 
Atès que en el nostre municipi actualment tenim el centre sanitari d’atenció 

primària (CAP), situat a la plaça Catalunya, núm. 3 bx 1a, Ref. Cad. 

3445003DF4934N0004LI. 

 
Atès que el padró de l’impost sobre béns immobles urbans per l’exercici 2018 

apareix a nom del Servei Català de la Salut, el rebut núm.1814010129 per import 

de 2.302,14 €, corresponent a la finca Ref. Cad. 3445003DF4934N0004LI, 

situada a la plaça Catalunya, 3 bx 1a. 

 
*** 
En compliment del que estableix l’article 179.1.a) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC) es formula el present informe, 
en base als següents: 

 
El Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2018, va 
aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que hauran de 
regir a partir de la data ú de gener de l’any dos mil dinou. 

 
Que des de el dia 31 d’octubre de 2018 fins el dia 17 de desembre, l’acord ha 
estat exposat al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 
17 del RD 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
L’acord ha estat exposat al públic mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del dia 31 d’octubre de 2018. 

 
Que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents 
al·legacions: 
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▪ Al·legacions presentades el dia 30 de novembre de 2018 pel Sr. Josep 
Maria Argimon Pallàs, en nom i representació de l’Institut Català de la 
Salut (núm de registre d’entrada: 9684). 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
— Els articles 16 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. –TRLHL- 

 

— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local. –LBRL- 

 

INFORME 

 
PRIMER. Consideració General. L’article 19.1 del TRLHL estableix que “les 
ordenances fiscals de les entitats locals a que es refereix l’article 17.3 d’aquesta llei 
regiran durant el termini determinat o indefinit, previst en elles, sense que contra 
aquestes s’hi pugui interposar cap altre recurs que el contenciós administratiu que es 
podrà interposar, a partir de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, o, 
en el seu cas, de la comunitat autònoma uniprovincial, en la forma i terminis que 
estableixen les normes reguladores de dita jurisdicció”. És per tant, durant el període 
d’exposició pública dels acords provisionals adoptats vers les modificacions de les 
concretes ordenances fiscals que els interessats podran presentar les reclamacions 
que estimin oportunes, les quals han de ser resoltes de forma expressa, adoptant-se 
l’acord definitiu que procedeixi i aprovant-se la redacció definitiva de l’ordenança, la 
seva derogació o les modificacions a que es refereixi l’acord provisional. 

 
Les al·legacions o reclamacions només es poden presentar sobre les ordenances 
que estan en exposició al públic, atès que les que no són objecte de modificació i 
conseqüentment d’exposició pública són normes o disposicions vigents no 
susceptibles d’impugnació directa o en el seu cas de presentació d’al·legacions, sens 
perjudici de la seva impugnació indirecta dels actes d’aplicació, gestió i liquidació. 

 
SEGON Pel que fa a les al·legacions presentades pel Sr Josep Maria Argimon Pallàs, 
en nom i representació de l’Institut Català de la Salut. 

 
Les ordenances fiscals podran regular una exempció a favor dels béns de que siguin 
titulars els centres sanitaris de titularitat publica, sempre que els mateixos estiguin 
directament destinats a l’acompliment dels fins específics dels referits centres. La 
regulació de la resta d’aspectes substantius i formals d’aquesta exempció s’establiran 
a l’ordenança fiscal. 

 
Per tant atenent a l’art.62.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març depèn 
de la voluntat política de l’Ajuntament l’establiment de l’exempció. 

 
Per tant es proposa la desestimació de l’al·legació. 

 
“” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
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PRIMER.- DESESTIMAR la petició formulada per l’Institut Català de la Salut, en 

escrit RE 2018/9684 per les raons indicades a l’informe del Servei d’Intervenció, 

anteriorment transcrit. 

 
SEGON: APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 
1, Impost sobre Béns Immobles, en l’article 5è “Beneficis fiscals de concessió 
potestativa o de quantia variable”, quedant el següent redactat: 
 

“1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros. 
Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior 
a 5 euros. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles 
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició 
de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a 
una bonificació sobre la quota líquida de l’impost corresponent al domicili habitual 
del percentatge següent que varia segons el valor cadastral de l’immoble: 
 
 

 Tipus de família nombrosa 
Tram de valor cadastral Família nombrosa de 

categoria especial 
 

Supòsits general 

Fins a 60.000,00€ 90% 75% 
De 60.000,01€ a 120.000,00€ 75% 50% 
De 120.000,01€ a 180.000,00€ 40% 25% 
De 180.000,01€ a 240.000,00€ 20% 10% 

 

 

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants. 

4. Gaudiran d'una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l'impost 
els béns immobles en els quals s'hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la 
normativa urbanística o les ordenances municipals. 

 

Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els dos anys posteriors a la finalització 
de les obres. 

És requisit indispensable que les instal•lacions per a producció de calor incloguin 
col•lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent. 



 

35 

 

No podran accedir a aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora 
d’ordenació urbana o situats en zones no legalitzables. 

 

5. Durant els 2 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de 
bonificació de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit 
en l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50. per 100 en la quota íntegra 
de l’impost, aquells que hagin obtingut la bonificació pel primer període, sense 
que sigui necessària la seva sol•licitud.” 

 
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’article 7è 
“Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”, quedant el següent 
redactat: 
 

“1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus 
de gravamen. 
 
2. El tipus de gravamen serà: el 0,765 per cent quan es tracti de béns urbans 

i el 0,72 per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als bens immobles de característiques 
especials serà: 

 
el  1,30  per cent. 

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

 

5. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament en 
desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

 

 
QUART.-  PUBLICAR aquests acords així com el text íntegre de la modificació de 
l'ordenança aprovada definitivament en el BOPB. 
 
 
 

Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 22:37 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta 
acta que  llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica. 
 
El Secretari 
 


