ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 30 DE GENER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm.: 1/2020
Caràcter: Ordinària

A les 20:35 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió Ordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. . Andreu Bosch i Rodoreda
Hi assisteixen els regidors:
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Sra.
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Sr.
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Sr.
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Montserrat
Jordi
Erica
Santiago
Mercè
Jordi
Olga
Francesc
Gemma
Maria Núria
José David
Joaquin

Riera Rojas
Casanovas Garcia
Busto Navarro
Albert Seseña
Alòs Lladó
López Sánchez
Parra Ordaz
Ribas Paris
Rosell Duran
Andinyac Lladó
Basi Limiñana
Roca Agost

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 tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:
PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2019/13 Ordinària 21/11/2019
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 21 de novembre de
2019.
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, sol·licita una petita esmena, fent constar el
següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

El secretari indica que es farà constar a l’acta.
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, acorda aprovar
l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 21 de novembre 2019,
amb l’esmena proposada pel regidor Sr. Francesc Ribas París.
Contingut literal de la intervenció a incorporar:
“Com a segon agraïment, afegir-me naturalment a les felicitacions a totes les àrees
implicades en l’organització de la Festa Major”, a l’àrea de Cultura, principalment,
àrees de Cicles de Vida, Esports, Serveis, Policia, tots els que fan possible que la
Festa Major sigui el més lluïda possible, agrair a totes les entitats que participen
intensament, a la Comissió de Festes que cada any s’hi deixa la pell però que no
se’ls nota que se li deixen perquè s’ho passen molt bé fent-ho i a l’Olga felicitar-la
perquè realment ha estat una Festa Major fantàstica”

2. PRP2020/35 Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de gener de 2020, referent a
l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020.
Vist l'informe econòmic-financer emès per la interventora habilitada de
la Corporació, de data 13 de gener de 2020, ref. 02/2020, en relació a
l’aprovació del Pressupost General de l’exercici 2020.
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Pot semblar poca cosa, però no ens ho sembla. En aquests moments de desencontre en la
unitat de les forces independentistes i en aquests moments tristos i desencisadors, ens
agrairia reivindicar la feina feta durant molts anys, colze a colze amb govern compartit, unit,
un ànima i un sol govern, per això ens agradaria i ho reclamem que a l’acta del Ple ordinari
de novembre apareguessin les nostres paraules de felicitació i agraïment a la regidora de
Cultura per la gestió de la Festa Major 2019, que per a nosaltres no és un fet baladí i per
dos motius principalment, primer per ser fidels al que en el torn de precs i preguntes vàrem
expressar des de Junts per Catalunya i donar així sentit a les paraules de la regidora Olga
Parra, que sí que apareixen a l’acta i en les que agraeix les nostres felicitacions,
especialment per haver estat corresponsables de les set darreres festes majors i cito
textualment “saber el pa que s’hi dona” i dos per fer palès que l’entesa i el respecte mutu
entre ambdues forces polítiques és possible malgrat no són tot flors a la revolució- Que és
des de les corporacions municipals que es pot donar exemple i trencar murs en post de la
unitat que tant se’ns reclama i no només Esquerra i Junts per Catalunya sinó també els
meus companys i companyes de Gent de Teià, seguint aquest exemple ben segur que les
coses avui serien ben diferentsPer tant ens agradaria que apareguessin aquestes felicitacions que adrecem a les entitats
com a co-organitzadores però també a la regidora de Cultura, Olga Parra.
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Vist
l’informe
d’intervenció
sobre
l’avaluació
de
l’estabilitat
pressupostària al projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2020,
Ref. 003/2020, de data 13 de gener de 2020.
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Abans de passar la paraula al regidor, abans de passar la paraula a tots els portaveus
municipals, passaré en primer lloc la paraula a la interventora que ha de fer una observació
i després passaré la paraula al regidor d'Hisenda perquè en faci la presentació que jo
complementaré molt breument i passarem la paraula als portaveus dels grups municipals.”

La Interventora, Sra. Anna Moreno Castells, indica el següent:
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“Recordeu que a la Comissió Informativa la Núria ens va fer l’esment dels 330 que estaven
imputats en la 320 i més que res que ho heu rebut correctament, que era un canvi de
l’orgànica de la partida i després que en el dictamen, la Jornada de la Tècnica Medi Ambient
no ho posa però és un 80 per cent. En el dictamen, ho poso. El dictamen no l’han rebut,
l’han rebut sense el 80% però això sí que ho vàreu rebre perquè jo us ho vaig enviar.

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, indica que són esmenes en
documentació a la graella del dictamen, indicant el següent:

la

“”Fetes aquestes observacions per part de la interventora, passo la paraula al regidor
d'Hisenda. De tota manera faig una prèvia com a alcalde; aquest pressupost, els grups
municipals ho saben perfectament, però el públic que ens acompanya potser no i per tant
crec que és oportú de recordar ho, els darrers anys, al menys de tota la legislatura anterior,
segur, el pressupost de l'exercici s'aprovava en un ple extraordinari en el mes de desembre
anterior i aquesta vegada el pressupost del 2020 es passa a aprovació en el primer ple del
2020 i és imputable doncs a una qüestió que els portaveus municipals i els membres de la
Comissió Informativa saben perfectament que és que malauradament la interventora va
estar de baixa des de finals de novembre fins al dia 8 de gener, si no crec recordar
malament, amb la qual cosa tot i la bona predisposició i la molt bona feina que havia fet per
altres qüestions i per aquestes la interventora accidental la Cristina Jiménez de la qual jo li
vull agrair la suplència i la dedicació en el darrer tram de l'exercici anterior. Però naturalment
que ens faltava la interventora titular per acabar de polir moltes coses del pressupost
especialment del capítol 1 etcètera. I el més prudent perquè a més no hauria estat possible
ni remetre la documentació en condicions ni completa. Hauríem anat de corcoll també a
secretaria. No s'haurien complert els terminis i aleshores la prudència el que va fer és que
comuniquéssim oportunament que el pressupost es passaria a aprovació en el primer ple de
l'exercici present tenint en compte que la previsió era que la interventora ja s'incorporés a
partir del 8 de gener. He fet aquest aclariment i aquests agraïments passo la paraula al
regidor.”

Pren la paraula el regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, passant a realitzar
la presentació del Pressupost 2020, en el següents termes:
“Només un detall, el fet que la tècnica de Medi Ambient passi al 80% de la jornada, si que
havia estat informat en les reunions particulars que vaig tenir amb tots els regidors de
l'oposició i no té afectació al pressupost perquè les xifres són les mateixes.
Bé el pressupost d'aquest any és un pressupost que aposta fonamentalment pels serveis.
Fins ara els anteriors pressupostos del nostre anterior mandat s'havien destacat sobretot
per la partida d'inversions. I aquest any d'alguna manera la partida d'inversions cedeix pas a
la partida, a les partides que ens ajudaran a millorar els serveis, fonamentalment la partida
de recursos humans. Però creiem que hem d'apostar ja per millorar aquells aspectes
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d'atenció i de relació amb el ciutadà que una mica s'ha anat ressentint en els darrers temps
sobretot amb la crisi i que ara poc a poc hem de recuperar. Per tant, una de les coses que
destaca en aquests pressupostos és un creixement d’un 7% de la partida de Recursos
Humans. Bé també destacar una altra cosa, que és que els ingressos ens baixen
aproximadament uns 34.000 euros respecte al pressupost de l'any passat. No és una xifra
dolenta però és una xifra més baixa i també d’alguna manera ens obliga a tractar el
pressupost amb aquesta petita reducció.
Si vaig una mica al detall dels ingressos, sí que direm que l'IBI ens pujarà lleugerament els
ingressos de l'IBI, uns 50.000 euros sobre pràcticament tres milions que s'ingressen per
concepte d'IBI. I això és fonamentalment per les revisions cadastrals i les noves vivendes no
pel coeficient aprovat que en principi aquest coeficient aprovat s'ha calculat perquè l'impacte
mitjà sigui nul. Per tant el rebut mitjà es mantindrà estable. Bé, el que sí que hi ha és un altre
creixement de 50.000 euros més en la partida de plusvàlues. Hem considerat que la partida
de plusvàlues que sempre ha estat pressupostada substancialment per sota dels ingressos
reals, aquest any l'hem intentat apropar una miqueta més als ingressos reals d'altres anys;
al final de l'any passat crec que el tancarem amb 650.000 euros sobre un pressupost de
480.000. Aquest any consignem 530.000 dels que avui en Junta de Govern acabem
d'aprovar 218 és a dir Ja tenim 218.000 euros de plusvàlues ingressats aquest any. Per tant,
el risc que comporta aquest petit increment que hem fet en principi és mínim. Bé, ens baixa
lleugerament la partida directa d'impostos indirectes sobretot per la part, fonamentalment,
és l'únic concepte, és el concepte d'edificis que són l'impost sobre construccions i obres,
instal·lacions i obres, que considerem que no tindrà la mateixa activitat que l'any passat i per
tant l'hem pressupostada a la baixa tot i que es considera que continua sent una quantitat
considerable degut a les obres del blanqueig. Les obres del blanqueig que són obres que ja
estan en marxa i que estan en plena activitat ens comportaran substancial de 200.000 €.
Per tant aquesta partida tot i que baixa continua mantenint ingressos que estan bé.
D'altres partides. Si constatar una mica que per exemple, és una qüestió, no és curiós, és un
efecte en l'impost de vehicles. Va a la baixa, no perquè vagin a la baixa els vehicles sinó
perquè van a la baixa els impostos que es cobren degut a les bonificacions de diversos
tipus: Bonificacions per exemple per minusvalidesa del 33 per cent; que això ens passa
bastant per Junta de Govern o també bonificacions per a vehicles híbrids, per a vehicles
elèctrics. que ja és la política què hem establert i que compartim amb altres grups del
consistori. Bé hi ha un altre apartat que creix moderadament que són les transferències
corrents les transferències corrents, ens creixen bàsicament perquè el que hem fet és
preveure els mateixos ingressos que altres anys que estaven continuadament per sobre dels
ingressos que havíem previst. Llavors hem fet un ajust per considerar ingressos similars als
altres anys però amb un coeficient de prudència del 2 per cent: és a dir, no hem considerat
tot l’ingrés que havíem tingut sinó pensar que no tot arribarà. I per tant aquesta partida creix
però no creixen en el total d'impacte que podria tenir i ens baixa d'una forma important les
transferències de capital i aquí he de consignar una cosa, en l'audiència pública del
pressupost vaig donar unes dades que no eren correctes. Vaig parlar de setanta-vuit mil
euros crec recordar quan en realitat són 53. és un tema tècnic és perquè hi ha una partida
que havia considerat transferències de capital i en realitat són transferències corrents. és un
tema tècnic que ja s'havia corregit en comissió informativa però no ho vaig corregir en
l’audiència pública. Aprofito l'avinentesa per explicar-ho.
Bé, al final de tot, continuarem demanant aquest crèdit que ens ofereix la Diputació al tipus
d'interès zero i sense pagar interessos i a retornar en 10 anys. I aquest préstec va a compte
de les partides d'inversions. Mai demanarem un crèdit que superi les inversions que tenim
consignades al pressupost. Aquest crèdit, més les subvencions que ja tenim dotades no
suma el total de la partida d'inversions que realment tenim. Per tant, ho podrem demanar.
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Bé, això pel que fa a ingressos, el total dels ingressos de l'Ajuntament serà 7.358.016,63,
que correspon amb el total de despeses que tindrem perquè el pressupost ha de quadrar a
zero.
Bé, si anem a les despeses, de les partides de despesa la més important de totes i
començaré per aquesta. és la partida de recursos humans.
La partida de recursos humans ens creix un 7 per cent. D’aquest 7% un 2% es la pujada
salarial que ve marcada per llei. La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat marca que el
creixement en tota l’administració pública ha de ser un 2 per cent i per tant això ja s'ha
aplicat aquest increment del 2 per cent el tenim aplicat però després ens queda un altre 5
que està associat a diferents apostes, algunes transitòries i altres perquè creiem que són
apostes que aquest govern vol fer. Incorporarem una figura d’un tècnic d'administració
general, aquest tècnic d'administració general ha de contemplar o ha de cobrir el rol de
preparar el trànsit d'unes futures jubilacions que es donarà, perquè alguns dels treballadors
més significats de l'Ajuntament, entre ells el secretari, estan arribant, s'han fet mereixedors
després de treballar tant de passar una etapa més agradable per a ells provablement i això
ho hem de pilotar a través d'un tècnic d'administració general que hem d'incorporar el més
aviat possible i que com a figura, quan s'acabi el relleu és a dir quan s'incorpori el nou
secretari i quan acabi el relleu també de la secretària de secretaria, al final hi haurà una
absorció d’una plaça. Realment aquesta figura de tècnic d'administració general no ha de
quedar-se per sempre.
Després hi ha una altra figura que és una figura d'auxiliar de l’OAC. La plaça d'auxiliar de
l’OAC, -oficina d’atenció Ciutadana - que és una plaça de funcionari, és una plaça que ara
mateix tenim dificultats per cobrir-la per uns temes de salut llavors la plaça que està en
propietat no la podem concedir d'una forma permanent a alguna persona que la pugui cobrir
com es mereix aquesta plaça i per tant sempre és una plaça a precari. Creiem que
transitòriament i mentre aquestes qüestions de salut no es puguin resoldre hauríem
d'incorporar aquesta plaça d'auxiliar administratiu i per tant la incorporarem també quan
aquesta situació es pugui resoldre. Probablement també tindríem una plaça que es podria
absorbir, però aquest any en aquest pressupost està contemplada i per tant ens representa
un increment.
Ampliem el tècnic de Joventut que està a mitja jornada a jornada completa i s’amplia la
jornada complerta perquè farà tasques tant a Joventut com a Cultura i per tant aquesta
figura tindrà un doble rol i cobrirà les necessitats que creiem que són importants
Ampliem la tasca del tècnic de Medi Ambient del 50 al 80 per cent. Creiem que en medi
ambient hi ha molt de recorregut i hi ha molta feina i creiem que aquest govern aposta per
parlar de sostenibilitat per parlar de medi ambient, per parlar d’instal·lacions d’aprofitament
energètic, per parlar de moltes coses. I per tant, ho hem d'incorporar.
També incorporem de capítol II (Capítol 2 és serveis subcontractats), a capítol 1 que és
nòmina, una de les figures del conserge del poliesportiu que abans estava subcontractada a
través de l'empresa que ens subcontracta que ens dona els serveis d'activitats. Bé aquesta
és una situació que ens dona més confort legal, d'alguna manera, perquè és una situació
d'un treballador que la planificació li fa el propi tècnic d’Esports i que treballa el cent per cent
del seu temps aquí. Per tant, creiem que aquesta incorporació s'ha de fer. Això sortiria del
capítol 2 -després us explicaré que no és així - en el pressupost, però sortiria de capítol 2.
Bé, La figura de l'enginyer que l'any passat estava contemplada només una part de l'any
com a capítol 1 venia de ser un servei professional subcontractat. Aquest any s’integra
plenament. Per tant, això també té un petit impacte en els costos, el 80 per cent però
s’integra tot l’any, cosa que l'any passat no el teníem considerat tot l’any sinó que el teníem
considerats tres quarts.
I finalment tenim una previsió que es fa cap a passat mig any de què el periodista es pugui
incloure amb contracte. Considerem que és una figura cada vegada més important. Creiem
que l'Ajuntament ha de comunicar cada vegada més, apostem en el pressupost per fer
5
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quatre butlletins i per això la partida de comunicació puja i creiem que això no és possible si
no tenim un professional que tiri endavant el dia a dia i ampliem les xarxes socials. Per tant
aquestes són les apostes.
A més a més hem de comptar que en aquesta part de recursos humans hi ha una
consideració addicional sobre la Policia Local. La- Policia Local és la partida de recursos
humans més alta de l'Ajuntament però creiem que les circumstàncies obliguen a considerarla de la millor manera possible. Per tant, hi ha un plus addicional en aquesta partida que
d'alguna manera es posarà en marxa al llarg de l'any amb un conveni o un acord especial
del conveni col·lectiu. “

L’alcalde indica el següent:
“”Coincideix en aquests moments, coincideix en que avui o ahir, no recordo ara, ha sortit la
convocatòria per cobrir la plaça de caporal per esdevenir cap de la Policia Local i per tant
per regularitzar ja la situació d’eventualitat de la figura del cap de policia local i per mobilitat
horitzontal i això va sortir ahir o avui, no recordo, a concurs.””
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El regidor d’Hisenda, continua l’exposició, indicant el següent:
“També tenim una incidència que no ve al cas en el Ple, però sí que vull desitjar-li al Paco la
seva recuperació, el Paco que ha estat cap de la Policia Local fins ara: fa uns dies va tenir
un ictus i està ingressat, ha passat a planta ja afortunadament, progressa i es va recuperant,
li enviem una abraçada des d’aquí.
Si anem a les partides, és difícil comparar amb l'any passat perquè l'any passat hi havia un
efecte de pressupostos participatius que aquest any no tenim que estava repartit entre les
diferents partides del pressupost, però aniré al més significatiu. El més significatiu és que la
partida comunicacions puja, ens puja, no sé si és un 17 per cent ara, però son 6.000 euros,
si es puja a 6.000 euros. Aquest cost és fonamentalment perquè volem fer quatre butlletins
com a mínim quatre butlletins i a més a més volem expandir l'activitat en els diferents
mitjans i per tant això considerem que això requereix més pressupost. Per això hi ha
consignat no un increment dels serveis professionals però sí un increment de la partida de
propaganda. Són quatre. Si continuem, una altra partida que té una disminució substancial i
que també ens ajuda a donar suport a aquests creixements en despeses és la partida
d’Intervenció i tresoreria. La partida d’intervenció i tresoreria decreix en aproximadament
100.000 euros i aquest decreixement ve fonamentalment per la baixa important dels
interessos i de les amortitzacions. és una baixada del 17 per cent sobre una baixada del 10
per cent que havíem tingut l'any anterior i està deguda fonamentalment a una amortització
anticipada que hem fet aquest any d'uns crèdits concretament el crèdit ICO que vam tancar
absolutament totalment. I una major amortització del crèdit que tenim ara diria que és La
Caixa Bankia o es Bankia, Bankia el crèdit de Bankia. és el crèdit que més trigarem en
amortitzar. Amb aquesta baixada ens deixa 100.000 euros que estan permanentment que
han arribat per quedar-se en el pressupost perquè són amortitzacions que ja no pagarem
tret que es demanin nous crèdits amb nous tipus d'interès cosa que no estem fent. En
aquests moments el grau d'endeutament és del 16 per cent en respecte al pressupost.
Una altra partida que creix és la partida de Cultura. I la partida de Cultura creix perquè és
una aposta nostra i aquesta partida de cultura creix no solament perquè a més a més de
recursos humans hi posem una mitja persona sinó perquè en la pròpia partida es consigna
unes despeses majors de Festa Major que de fet estem consignant el que és real de festa
major és a dir l'activitat que la Festa Major comporta ens condueix a gastar 10.000 € més
dels que tenim consignats al pressupost però que després acabem estant. Per tant, el que
hem de fer és que aquesta situació respongui a la realitat. I també hi ha un increment per
més activitat en les altres festes populars. Hi ha una dotació addicional per a una petita
dotació addicional per al Fons Batllori i creem una petita, petita, dotació per al fons Rosés,
que és de nova creació.
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Si arribem a la partida d'Esports, la partida d’Esports és un guirigall perquè, no és que sigui
un guirigall, però estava molt impactada l'any passat per la inversió de la pista de l’AE TEIA
i per tant no es pot comparar directament, però sí que vull fer esment que la partida de
l'empresa contractada que era de 110.000 - 111.000 euros, la mantenim a 110.000 perquè
considerem que tot i haver contractat el conserge, és més que probable que amb les noves
instal·lacions del camp de futbol i amb els requeriments d'obertura i tancament, es pugui en
moments determinats contractar un servei o suport a capítol 2 a través d'aquesta empresa
que ens permet cobrir algunes necessitats que es puguin anar donant. Per tant, hem
consignat el pressupost aquesta possibilitat i això vol dir que aquesta partida no baixa.
Més partides: La de mobilitat. La de mobilitat creix en 20.000 euros, això sobre un muntant
de 135.000. Ara tenim uns 155.000 d'aquesta partida de 155.000 euros és bàsicament el
servei de bus i va destinada tant a millores de la C-15 com al projecte pilot de mobilitat del
bus a demanda
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch, indica el següent:
“Però sobretot en aquests moments que estem valorant el cost real que haurem d'assumir
per al servei per al nou conveni del 2020; hi ha una puja que oscil·la entre el 4 i el 5 per
cent, que ens ve determinada pel Conveni de mobilitat del transport públic de la Generalitat
perquè és una xifra que s'havia d'actualitzar representa des de feia diversos anys. No ho
fèiem perquè consideràvem que encara no ho havíem de fer. No ho hem fet al 2018, no ho
hem fet el 2019 però el cost del servei doncs augmenta i hem de veure, com que ja ens
augmentarà el cost, quina repercussió té el billetatge, en la possible reducció d'aquest cost i
per tant l'estimació que podrem fer al llarg del primer trimestre de l'exercici també ens
donarà les possibilitats de tirar endavant o no, la prova pilot per dos mesos del bus a
demanda urbà. “

El regidor d’Hisenda, continua la seva exposició, manifestant el següent:
“Si seguim a la partida de manteniment, tres apunts a la partida de manteniment: Hi ha un
nou renting d’una escombradora- Les escombraries estan en estat molt precari i de fet ens
genera molta despesa de reparacions. Per tant es preveu incorporar una nova
escombradora i la dotació del que comportarà el rènting d'aquest equipament. També hi ha
un ajust de la partida de gestió d'edificis municipals en la que consignem realment els costos
que estan derivats d'aquesta gestió, bàsicament de reparacions, de manteniment, etcètera
que passa de 125.000 a 180.000. Hi ha petits ajustos en altres partides que fan que aquest
impacte no sigui totalment aquest, però aquesta és una partida que sempre ens està
generant molta despesa i l’hem de consignar i després hi ha un altre que és el conveni per al
control de la legionel·losi amb el Consell Comarcal. Aquest conveni ens comporta també uns
14.000 euros, 14.655 euros, que s'han d'incloure en aquesta partida perquè són
absolutament necessaris i per tant seria irresponsable no abordar aquesta despesa que és
imprescindible.
Bé, altres partides, jo diria que d'altres partides, bàsicament en la partida de Patrimoni
demanem una quantitat moderada que són 5.000 euros pel 10è aniversari de la Cela
Vinària. És el desè aniversari, creiem que d'alguna manera això ho hem de celebrar perquè
hem de posar en valor la Cela perquè s’estan fent moltes activitats per impulsar aquesta
instal·lació i creiem que s’ho mereix i per tant la consignem aquí, 5.000 € pel desè
aniversari aquest any; és una partida que en principi és per a aquest any i per tant forma
part del pressupost.
D'altres partides, jo diria que no hi ha molta més cosa a comentar, tret del fet que creiem
que hem de crear una partida de Drets Civils i Igualtat I una altra partida d’Infància perquè
són dues partides que corresponen a responsabilitats de regidoria. La regidoria de Drets
Civils i Igualtat, d'alguna manera tenim un petit pressupost de 7.500 euros per poder pilotar
les primeres accions i començar les primeres activitats i la partida de la infància creiem que
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també. Hem decidit de moment mantenir les partides d'Infància i Joventut i Gent Gran que
correspondrien a cicles de vida, de moment hem decidit mantenir-les separades, és possible
que en un futur, veient una mica com funcionen les tres, es puguin unificar; això ja ho
veuríem i en donaríem compte i ho explicaríem convenientment.
Bé, tot això suma al final els 7.358.016,63 que és la mateixa xifra que els ingressos i es
quedaria per parlar de la partida d'inversions que ja forma part d'aquesta xifra. Crec que
l’alcalde és el teu torn.”
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Pren la paraula l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, que exposa el següent:
“Moltes gràcies regidor per aquesta presentació com sempre i molt didàctica i il·lustradora.
Afegir alguns aspectes de la memòria d'alcaldia que no llegiré pas tota perquè en realitat en
síntesi en matèria de despeses i ingressos el regidor ja ho ha exposat, però sí alguna
particularitat que consta en la memòria d'Alcaldia.
Respecte del pressupost inicial 2019, aquest projecte de Pressupost 2020 presenta una
disminució total de 34.890 euros, que és gairebé menys d’un -0,5%, disminució, com deia el
regidor, imputable principalment a les obres que es van dur a terme l’any passat i que
aquest any, naturalment, ja no figuren en pressupost. El Pressupost de l’any passat no és
referència en matèria d’inversions perquè hi havia una gran inversió. Tanmateix, hi
segueixen apareixent les obres del col·lector del torrent de Sant Berger, conseqüència de la
sentència del recurs ordinari de la Sala del Contenciós administratiu Secció Tercera del
TSJC, que estan finançades amb subvenció concedida (i prorrogada per a aquest 2020) per
l’Agència Catalana de l’Aigua. La subvenció és d’un import de 53.000 € també consignat en
el Pressupost.
En aquest exercici 2020 no s’han inclòs, a diferència del Pressupost 2019, els resultats dels
segons pressupostos participatius de l’Ajuntament de Teià que s’han anat desenvolupant al
llarg de l’exercici 2019 des de la Regidoria de Participació Ciutadana, atès que, com ja
vàrem explicar en audiència pública la setmana passada, atès que l’execució dels primers
pressupostos participatius encara està parcialment pendent (amb totes les actuacions
adjudicades dins l’exercici 2019) i no serà fins al primer trimestre d’aquest 2020 que es
podran anunciar les actuacions elegibles dels segons pressupostos participatius, que
s’hauran d’executar dins l’exercici 2021, que és quan tornarem a incloure naturalment els
100.000 euros, atès que el procés electoral del canvi de mandat de maig de 2019, d’una
banda i la capacitat de gestió tècnica administrativa amb els recursos humans de què es
disposa a l’Ajuntament, d’una altra, no ho ha fet possible.
També convé apuntar en aquesta memòria una doble consideració extrapressupostària, en
tot cas ara faré referència a les inversions, una doble consideració extrapressupostària o
complementària, llegeixo la memòria: en primer lloc, caldrà determinar oportunament la
possible incorporació de romanent de l’exercici 2019, que a data d’avui naturalment no es
pot valorar i en segon lloc, el desenvolupament progressiu del POUM que permetrà la
generació de crèdits que podran ser objecte de destinació per a inversions o per a plans de
creació d’habitatge protegit. També val a dir que en breu es podrà aprovar el conveni
(espero) de cessió per part de l’ACA de la nau de la planta de Compostatge i Tractament de
fangs, per la qual cosa es podrà generar crèdit provinent del proindivís de la construcció del
Mercadona (amb finançament, com recordareu, finalista garantit) per tal d’adequar aquest
equipament com a seu dels Serveis municipals de manteniment i altres usos
mediambientals.
En relació al primer punt que apuntava i que, naturalment, encara no recull el pressupost
però que és molt probable que oportunament al llarg del primer trimestre o diria del primer
semestre d'aquest any podrem generar crèdit per inversions per un import d'entrada de
63.529 euros provinent del 10 per cent d'aprofitament mitjà del Pla d'Actuació Urbanística
número 14. De fet ja està signat l'aprofitament mitjà davant notari amb el secretari i amb la
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part promotora i ara simplement falta la reparcel·lació corresponent i l'ingrés d'aquesta
quantitat a les arques municipals perquè puguem generar el crèdit i destinar-lo a inversió.
Amb aquesta voluntat explicitada en la memòria d’Alcaldia que també ha resumit el regidor
hi ha estat treballant amb intensitat i detall tot l’equip del nou govern que presideixo i alhora
compartint-ho i informant-ne l’oposició, havent pogut comptar amb el suport tècnic del
negociat d’Intervenció i els altres negociats de l’Ajuntament que hi han intervingut de manera
activa, per bé que, com deia al començament, la presentació d’aquest projecte de
Pressupost 2020 s’ha hagut d’ajornar a l’inici d’aquest exercici 2020 a causa de la baixa
laboral de la interventora al llarg del mes de desembre, cosa que, com deia, va
impossibilitar-ne el tancament a l’inici de desembre de 2019, de la qual cosa ja es va
informar oportunament als diversos grups municipals de l’oposició.
I finalment i ara si que ja passo la paraula als portaveus municipals, el detall de les
inversions:
-El col·lector del torrent de Sant Berger són 98.000 euros (faig xifres rodones) 98.000 euros
dels quals 53 són subvencionats per l'ACA.
-La segona fase de la pista de l’AE Teià que afecta sobretot, sobretot, la part de Pere
Noguera, un cop ara començaran les obres de la primera fase que ja estan adjudicades i el
contracte també signat. I aquesta segona fase són 39.000 euros
-25.000 euros d'inversió a l'escola El Cim, recordant que l'any passat se'n van invertir
150.000 dels 75.000 prèviament consignats al pressupost 2019 més els 75.000
complementaris a conseqüència de la incorporació de romanents.
-La tercera fase del pla de càmeres lectores de matrícules de vigilància per import de 20.000
euros. Recordeu que en aquests moments en tenim 3 i amb aquesta tercera fase se
n’ubicaran dues més.
-L'arranjament del paviment i altres de la Piscina Municipal, per import de 30.000 euros.
-Inversió també en via pública, al marge del manteniment de la via pública, de 35.000 euros.
-I després en tecnologies també de la Informació 30.000.
I ara així que passo la paraula als grups municipals”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts x Catalunya,
exposa el següent:
Abans de res volem agrair l’esforç que s’ha fet des del servei d’intervenció, secretaria i altres
negociats, per a la tramitació de l’expedient de pressupost 2020 en circumstàncies
complexes. També agrair la feina del regidor de l’àrea d’Hisenda.
Des de govern vam sentir a dir en la darrera audiència publica de la setmana passada, que
el pressupost 2020 és una declaració d’intencions. Doncs lamentem no estar gens d’acord
amb les intencions que té el nou govern. No tant per desencertades, sinó perque som
davant, i espero equivocar-me i que s’equivoquin els experts en macro i microeconomia,
som davant d’una nova i imminent recessió econòmica i de la que ja se n’estan percebent
símptomes preocupants: davallada en el mercat immobiliari, repunt de l’atur, preus
d’habitatges de venda i de lloguer inflats, bombolla immobiliària, descens del consum...
indicadors tots ells que també foren presents en aquella crisi de fa tant sols 12 anys, a les
hores governs d’ERC i PSC varen estirar, potser, més el braç que la màniga i després
Govern liderat per Josep Botey de Convergència, en aquell moment i amb el suport de
regidors i regidores d’Esquerra i en governs posteriors de Gent de Teià i Convergència i
posteriorment amb Convergència, ERC i PSC, van haver de prendre decisions impopulars
per redreçar l’economia municipal i pagar els plats trencats i també a les urnes. N’hauríem
d’haver aprés quelcom d’aquell escenari decadent i dolorós. Les decisions més dràstiques
per combatre aquella crisi es van haver de prendre en els exercicis 2010 i 2011.
Acomiadament de treballadors, reducció dràstica de la despesa, fins al punt que,
anecdòticament, un any no es varen posar llums per nadal.
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Ara veiem en el pressupost coses que no ens agraden i hem sentit paraules en boca de
membres del Govern que no ens han agradat gens ni mica i ens alerten.
No ens agrada que la partida de recursos humans creixi en més de 200.000 euros i que
una part dels quals siguin apostes polítiques sense visió de poble i amb més visió partidista
que cap altra cosa. I a més és una despesa que ve per quedar-se. Ens fa mal especialment
que aquells arguments que van a servir a CAT+ERC, fa poc més d’un any per rebutjar la
nostra proposta d’ incrementar la jornada al dinamitzador de joventut per reforçar l’àrea de
Joventut i alhora donar suport a una mancada de recursos humans àrea de cultura, i on
se’ns deia que era millor un capítol 2 perquè no comprometia el capítol 1 de recursos
humans, ara on es deia negre, ara és diu blanc. I que consti que aquesta és una de les
apostes d’increment de la plantilla, que valorem molt positivament. Perquè creiem que és
inversió productiva en educació, en valors, en cultura, en polítiques de joventut i que ja vam
defensar en els primers plens d’aquest mandat, en el moment en que vam ser a punt de
perdre un treballador que ha significat un abans i un després, no sols en polítiques
municipals, sinó també en el treball del teixit associatiu. De fet si pensem en el que està
passant a pocs metres d’aquí aquest cap de setmana passat, el que passarà aquest cap de
setmana i també el que ve, aquest esclat de valors, d’immersió cultural de desenes de nens
i nenes i joves és fruit, creieu-me, del treball d’una persona amb noms i cognoms (i tots
sabeu de qui estic parlant), amb el suport de molts altres, certament. La llavor sembrada al
casal de joves, amb els corresponsals,...la feina feta és una inversió que en gaudirà Teià per
molts anys. I per això vam instar al govern a prendre mesures per travar el contracte del
dinamitzador, que d’altra forma, hauria acceptat altres propostes fora de Teià, que ja tenia. I
ens felicitem que hagueu escoltat el nostre prec.
Però el que sobretot no ens agrada és que es generi una despesa fixa, corrent en recursos
humans i que sigui finançada amb ingressos extraordinaris. Pagar despesa corrent amb
ingressos extraordinaris i no assegurats és un risc. Pressupostar més plusvàlua, fins a
50000 més i sentir de boca del Govern que és al pressupost perquè ens calen aquests
diners per quadrar el pressupost, si més no, és una temeritat. Per més que el pressupost
2020 de plusvàlues estigui per sota del real de 2019. Les plusvàlues hi son avui i demà
potser no hi són I en un context de desacceleració econòmica i del mercat de la vivenda,
encara és més incert.
Tampoc ens agrada que d’aquestes noves incorporacions de recursos humans cap d’elles
sigui destinada als Serveis de Manteniment. Una plantilla castigada per la manca d’efectius i
per un increment de feines i de noves zones que reclamaran el seu treball, nous plans de
millora urbana, més neteja, més carrers, més serveis, més manteniment, al cap i a la fi. No
podem viure supeditats només als Plans d’ocupació. Aquests plans han de ser per reforçar
àrees però no per cobrir mancances en recursos humans.
No ens agrada tampoc que es compti amb ingressos d’ICIO (impostos de construccions i
instal·lacions) que no són recurrents i també són incerts. Tenim l’experiència, repeteixo, de
fa 12 anys enrere i una encara de més recent i que ha anat bé que ens ho hagin dit quan
ens ho han dit i no un cop ja pressupostats, com és la negativa de tirar endavant la
promoció de la darrera fase d’habitatges de La Plana, que finalment ha quedat posposada.
No hi hem de tornar a caure aquí, si us plau.
No ens agrada sentir de boca del govern, en plena audiència pública, que el pressupost té
uns ingressos que com els ingressos de l’ IAE són irrisoris, hem de viure de l’impost de
construccions, els ICIO. No és aquest el nostre model de poble, ni el nostre model
d’ingressos ni de gestió econòmica.
En despeses hem fet propostes en sessió plenària i en reunions amb el titular d’Hisenda.
Vam proposar l’articulació d’una bossa destinada a bonificar les taxes per a famílies
monoparentals de categoria especial, per equiparar els beneficis a famílies nombroses.
Semblava que el govern n’havia pres bona nota i que es veuria atesa la nostra petició, però
no ha estat així i ho trobem a faltar.
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La Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, portaveu del grup municipal Gent de Teià,
manifesta el següent:
“Tot i que agraïm la dedicació que ha tingut el regidor d'Hisenda en explicar-nos amb detall
aquest pressupost més enllà de la comissió informativa i la seva predisposició a resoldre
qualsevol dubte, lamentem el nul cas que s'ha fet als nostres suggeriments en partides com
Educació, Medi Ambient i Esports. Però ja sabem que les majories absolutes tenen aquest
efecte en els partits: la nul·la capacitat de negociació.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

Trobem a faltar també una partida més gran adreçada a inversions en centres educatius, en
el CIM concretament. 25000 es poca cosa per un centre vell i amb moltes mancances. No
podem esperar sempre subvencions que potser un dia venen i un altre no venen, i que si
venen benvingudes seran lògicament. Apostar per una partida substanciosa des d’un inici sí
que seria una declaració de bones d’intencions.
La generació de crèdit des del romanent no ha de ser la manera ordinària de funcionar,
perquè la quantitat d’aquest romanent també és incerta i la gestió i els mecanismes d’ús
d’aquest romanent i els terminis generen tensions en les àrees implicades: en serveis
tècnics, a secretaria, licitacions, etc, etc. No ens agrada tampoc.
No ens agrada tampoc, que es creï un greuge comparatiu en matèria de salaris, millorant les
condicions econòmiques de la Policia Local (que les mereixen) i no es faci també amb altres
àrees, com serveis de manteniment, que són sempre l’ase dels cops.
No ens agrada que les subvencions de les entitats estiguin congelades fa molt de temps,
malgrat cada vegada es compti més amb elles i elles hi posin sempre el coll.
No ens agrada que el pressupost no visualitzi acuradament la distribució del cartipàs i les
regidories que el govern va proposar en el ple de constitució. Ens agradaria veure una
orgànica de Cicles de vida, com ja vàrem expressat al regidor d’Hisenda, si realment
s’aposta per ella i no continuar amb tres orgàniques diferenciades de (joventut, gent gran i la
de nova creació, infància).
De fet, mirant la documentació que passa a control i seguiment del Ple, hi ha una anotació
de Caixa fixa que hi ha tres columnes, a una posa: Gent Gran, el concepte de la despesa és
de Joventut i al final s’aplica a infància, això per a una bona organització i un control
exhaustiu de la despesa, ens agradaria que fos una orgànica sola de cicles de vida si és
així com el govern ha distribuït el seu cartipàs.
Ens agrada, en canvi, que creixi substancialment la partida de despesa a cultura, no en va,
era una reivindicació que jo mateix us feia, any rere any als nostres socis de govern del
darrer mandat. Entristit per veure que ara sí, i aleshores no, però content de veure que ara sí
que hi és.
Ens agrada que en el pressupost hi hagi una petita partida fer la dinamització i la posada en
valor del fons Rosés i que creixi la partida del Fons Batllori Jofré. No deixeu mai d’apostar
per la cultura, la joventut, l’esport i l’educació. Això si que haguessin estat declaracions
d’intencions.
I tots aquests advertiments els fem des de l’experiència no molt llunyana i des de la
prudència. I sempre amb l’afany de fer una oposició constructiva, des de la nostra posició
d’observadors de l’obra de govern. Hem fet amb tant sols sis mesos, propostes adreçades a
millorar la gestió municipal, i el benestar de teianencs i teianenques, sempre mirant pel bé
comú i per al sanejament dels comptes municipals.
Malgrat tot, hem exposat un seguit de trets en el pressupost 2020 que ens alerten i que ens
posen en guàrdia, i és el nostre deure i el que una oposició responsable ha de dur a terme.
No podem donar suport a aquesta manera de fer a aquesta declaració d’intencions del
govern de CAT+ERC i per això, el grup municipal de Junts x Catalunya votem en contra del
vostre pressupost per al 2020. Moltes gràcies.”
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A nivell polític, un pressupost que potència els serveis per davant de les inversions, ja que
l'actual consistori pensa que ja ha centralitzat prou inversions en l'anterior legislatura. Aquest
plantejament polític té diverses conseqüències a curt i mitjà termini:
-A curt termini no es podran realitzar millores més enllà de les urgents a l'escola El Cim, on
seguirem acumulant un dèficit en l'equipament des de fa molts anys. Zones com la Molassa
o Rials i Pi de l'índià, hauran de seguir patint el greuge en infraestructures en comparació
amb altres urbanitzacions del poble. Rellevant és el tema de La Molassa on ha tingut
últimament molts problemes a la xarxa telefònica i elèctrica i futurs equipaments esportius
com el rocòdrom del CET hauran d’hipotecar el seu futur en l'assignació d'alguna partida en
el romanent o a un nou Pressupost per a l'any 2021, a veure si tenen sort.
-A mitjà termini. el fet incrementar el capítol 1, sous, crearà un increment pressupostari a la
part de recursos humans que haurà de poder mantenir-se en el temps i si els ingressos
derivats de la construcció cauen, llavors no quedarà una altra opció que incrementar els
impostos.
A nivell econòmic, si mirem en detall cadascuna de les partides tot i que el pressupost s'ha
reduït un 0,5 per cent respecte al 2019, partides com Alcaldia s'incrementen en quasi un 20
per cent, comunicació un 19 per cent, recursos humans un 7,2 que representa uns 200 mil
euros aproximadament, Cultura un 8,6, Mobilitat un 15 per cent per l'elevat cost del bus que
ens uneix amb Masnou i que malgrat que aquesta inversió estem veient que molts usuaris
també no estan satisfets pel servei que es dona perquè últimament a les xarxes socials
veiem que estan reclamant més freqüència en alguns horaris i la partida que té un increment
més alt del 33 per cent és Patrimoni històric, bàsicament perquè es destinen 8.000 euros a
la Cella Vinària, és a dir cinc mil euros més que l'any passat, principalment destinats a la
celebració del desè aniversari. Respecte a aquests 5.000 euros addicionals que s'inverteixen
pel desè aniversari de la Cella Vinària, no sabem si Masnou i Teià hi destinem inversió per
a aquesta celebració ja que esta mancomunat amb els tres pobles. Desconeixem si els
altres dos pobles promocionen i destinen recursos en la mateixa mesura que també ho fem
nosaltres. A vegades dona la impressió que Teià sigui el més interessat en promoure i donar
visibilitat d’aquest jaciment arqueològic i per aquest motiu nosaltres hi fem activitats durant
tot l'any, durant la festa major, gestionem l'accés des de l'autopista. Aquest jaciment té un
cost important perquè fa poc hi vàrem destinar també 21.000 € per a la reparació del vídeo
projector que també s’havia avariat
En canvi partides com Educació amb una reducció del 23 per cent, Gent Gran reducció del
57,4 o Sanitat del 51,4 i Esports del 34%, pateixen clarament l'impacte de treure la partida
dels pressupostos participatius d'aquest any. I això és un clar exemple de com morir d'èxit o
com, per falta de recursos tècnics, no es pot dur a terme la voluntat política i ara hem de
modificar les bases per fer-los bianualment i conseqüentment perdre 100.000 euros.
Queda palès que els pressupostos participatius eren una bona eina per realitzar inversions
en les àrees que el Govern té més oblidades en aquest pressupost ja que, com hem dit a
l'inici, l'important per aquest 2020 és incrementar els serveis.
Respecte a Medi Ambient. tot i que s'incrementa la jornada de la tècnica de Medi Ambient al
80 per cent, increment amb el que estem totalment a favor, no es destina ni un sol euro a
cap proposta per millorar l'eficiència energètica i apostar per una economia de consum
sostenible ni tenim cap constància que aquest consistori tingui cap projecte respecte.
Llavors, aquest increment d'hores a què es destinaran? A millorar l'aspecte ornamental del
poble mentre any darrera any tenim un consum energètic de més de 200.000 euros i de
30.000 euros en gas.
A finals de la legislatura passada vàrem aprovar una moció on manifestàvem el nostre
compromís d'aplicar polítiques d'eficiència energètica i de moment no hem vist cap acció,
tret de les quatre bicicletes elèctriques, o projecte orientat en aquesta direcció que això no
vol dir que les idees o la intenció no hi siguin però de moment no ho veiem enlloc reflectit,
tret de les diferents taxes destinades a donar descomptes als vilatans amb vehicles elèctrics
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i als que paguin alguna inversió en aquesta direcció. Avui en dia moltes empreses destinen
part dels seus recursos a reduir el que és la petjada de carboni i l'emissió zero. I creiem que
al nostre Ajuntament hauríem d’anar també en aquesta direcció. Aquest ajuntament es
publicita a les xarxes socials de ser un poble dins la Xarxa de Viles Florides que fins i tot
guanya premis i en canvi ni ens plantegem aprofitar la capacitat que tenim dins de les
pròpies infraestructures de l'Ajuntament no només a auto abastar-nos elèctricament sinó de
generar ingressos per al poble amb l'excedent que podríem generar.
En un altre apartat, a Comunicació, l'increment també és important. Se’ns ha explicat que
l’increment és degut a que es faran més butlletins durant l’any. Un total de tres,
concretament; és el que se’n va dir en la Comissió Informativa, mínim tres. Nosaltres insistim
en la necessitat de tenir un pla de comunicació, primer perquè una de les conclusions del
Pla de Participació deia justament que sense un pla de comunicació no hi ha pla de
participació. I en segon lloc perquè si tenim un pla tindrem més clares quines accions s’han
de fer, quina estratègia seguir i amb quins recursos comptar per executar-les, però no hem
vist en aquest pressupost que aquest pla estigui contemplat d’elaborar-lo a menys que sigui
el periodista qui l’hagi de fer amb les hores de més que el contractarem perquè si que
valoraríem que aquestes hores de més que tindrà el periodista també serveixen perquè el
puguem veure més en actes i durant la Festa Major.
Respecte a Promoció Econòmica lamentem que l’APP que hi havia prevista per fomentar el
comerç local finalment hagi quedat en res i voldríem saber si és perquè s'ha decidit destinar
aquesta inversió a una altra iniciativa.
Per finalitzar, com hem dit al principi, diuen que potenciaran els serveis però el que nosaltres
veiem és finalment que incrementen el capítol 1 en 200.000 euros 100.000 euros dels quals
es poden consignar perquè no es treuen dels pressupostos participatius. Aquest increment
s'ha de mantenir en el temps. No ens agradaria veure arrel d'això i per la falta d'ingressos, el
proper any haguem de veure com s'incrementen els impostos dels vilatans per tal de poder
mantenir aquesta estructura. Per tots aquests motius exposats i perquè tal i com hem dit a
l'inici ni tan sols se'ns han tingut en consideració les nostres propostes i perquè les
polítiques que apliquen a la majoria de casos no van en línia amb el nostre programa. El
nostre vot per aquests pressupostos del 2020 és en contra.”

El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, indica el
següent;
“En primer lloc agrair al regidor d'Hisenda la disposició que ha tingut per explicar-nos els
pressupostos.
Per nosaltres aquests pressupostos són uns pressupostos continuistes; no aporten res nou,
tret la suspensió dels 100.000 € dels pressupostos participatius i les pujades importants
d’algunes partides. Pensem que era un bon moment per planificar inversions
mediambientals com punts de càrrega de vehicles elèctrics, inversions d'eficiència
energètica als edificis municipals o l'adquisició de vehicles elèctrics per l'ús municipal.
Som també un poble on hi viuen moltes famílies, per això hi trobem a faltar polítiques
públiques d´ajuda a la conciliació familiar, rebaixant paulativament el cost per les famílies de
l´escola bressol amb l'horitzó futur de la gratuïtat, cursos gratuïts de reforç a l´estiu,
especialment d´idiomes per als nostres infants i joves. Manca d’inversions al Cim, com
queda demostrat doncs 25.000 € amb les inversions que s’han realitzat en els últims anys,
sembla que no serà suficient.
No veiem tampoc polítiques de conciliació per les famílies amb gent gran a càrrec , perquè
qui ho necessiti pugui estar ben cuidat en horari laboral per afavorir sobretot la inserció de
la dona al mercat laboral, que en la majoria de casos, és qui sol portar aquest pes a les
famílies.
Aquestes polítiques són les que voldríem veure, entre d’altres, al pressupost, però en canvi
veiem contribucions econòmiques a l'Associació de Municipis per la Independència, una
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contribució que no fa que els nostres vilatans tinguin més qualitat de vida, al contrari, és un
cost ideològic que ja ha estat declarat nul per diferents sentències de diversos tribunals de
justícia, i que porta a la divisió dels vilatans.
Veiem també com una partida, la de comunicació, s´incrementa un 18% sense contemplar
cap pla de comunicació i amb el mateix nombre de butlletins anuals (3, se’ns va dir a la
Comissió, sembla ser que ara són 4), però això sí, entrant en nomina de mitja jornada el
periodista que fins ara ens facturava per obra i servei. Sent a més, un periodista amb filiació
política ja que va concórrer a les llistes municipals a Alella per la CUP.
La partida de cultura s´incrementa any darrera any; no és que no ens agradi la Cultura, però
cada anys puja i cada any ens passem del Pressupost, tampoc no creiem que sigui adient,
aquest any sense comptar el tècnic, el pressupost puja un 8,58. Després tenim la dotació
de patrimoni històric que puja un 33% per aquests famosos 5000 € que ja han comentat
alguns companys. Clar 5000 € són molts o són pocs, segons es miri. Aquí jo crec que
l’important és el 33% i nosaltres creiem que ja al jaciment, amb els costos que té de
manteniment i promoció, no veiem com una prioritat destinar-hi més recursos.
Per tot això entenem que són uns pressupostos que no rebaixen la pressió fiscal, que no
atenen a les prioritats de la ciutadania perquè són més polítics que socials i per tant el
nostre vot serà en contra.”

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, portaveu del grup municipal PSC-CP, exposa el
següent:
“Agrair en primer lloc al regidor d’Hisenda el temps que ens ha dedicat per explicar-nos
aquests pressupostos.
Per nosaltres els pressupostos que es presenten han confirmat els nostres temors. Són uns
pressupostos, i un programa de govern, impropi d’un partit d’esquerres. En efecte, han
deixat clar que consideren que “la inversió necessària al municipi” és pràcticament nul·la, i
per això el seu pressupost d’ingressos és raquític, propi d’algú que ni veu les mancances
que pateix Teià, ni té en realitat un projecte de millora per Teià (tot i que disposa de majoria
absoluta per dur-lo a terme). Fins i tot el propi regidor d’Hisenda, en l’Audiència Pública de la
setmana passada, segons la seva opinió, el nivell d’endeutament d’aquest Ajuntament està
ja al mínim raonable i que desaconsella als seus propis companys seguir en aquesta línia,
per nosaltres falten idees i ambició.
Per, exemple, si ens fixem en l’IBI, segons la llei, el tipus de gravamen sobre béns urbans
pot estar entre 0,40 i l’1,10%. A Teià s’ha fixat pel 2020 en un 0,745%. A Cabrera de Mar és
un 0,874%, a Vilassar de Dalt és un 0,856% (i més en usos residencials), a Dosrius és d’un
0,84%.
A grosso modo, a Teià apujar el tipus un 0,10% més, podria suposar uns 400.000 euros més
d’ingressos
I sospitem que si revisem els tipus de la resta d’impostos i de taxes, també estem recaptant
menys que altres municipis veïns de similars característiques. Com per. ex.: la taxa per
aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de subministrament (REDESA i
altres companyies).
Teià és un dels municipis amb renda familiar més alta de tota Catalunya, fins i tot va ser el
primer de tots l’any 2015. I en canvi se’ns presenta aquí un pressupost d’ingressos dels més
esquifits del Maresme. A més es presumeix que conté una reducció del 0,5% respecte a
l’any anterior!
És que a l’Ajuntament de Teià els seus proveïdors no pugen els seus preus? Com afrontarà
la pujada de salaris que es presenta el pressupost? I la seva enigmàtica “aposta pel medi
ambient”? Per algun lloc estan baixant els serveis i retallant-los als ciutadans.
Però, per acabar-ho d’adobar, ens sembla inacceptable que la proposta pressupostària
d’aquest Govern sigui, com va reconèixer en l’Audiència Pública, restar a l’espera de que
quan es faci la liquidació del pressupost de l’any passat doni un resultat millor, o sigui un
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escreix d’ingressos, i aleshores ja es veurà què se li acut per gastar els diners que siguin, en
aquell moment.
O sigui, el mateix que va passar l’any 2018, en què el Govern es va presentar en un Ple
extraordinari al mes de juny amb un superàvit no previst de “només” 1 milió d’euros.
Així doncs, aquests pressuposts no se’ls creu el propi Govern, que confessa sense cap
rubor que confia en que les previsions del seu pressupost no es compleixin i aleshores ja
improvisarà què fer amb els diners d’aquest pressupost. Doncs així és clar que el PSC no
pot votar a favor d’aquests pressupostos.”

La regidora Sra. Erica Busto i Navarro, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
manifesta el següent:
“Escoltades totes les esmenes que han anat fent del Pressupost, trobo més lògic passar la
paraula a l’alcalde i al Iago per donar resposta. Nosaltres votem a favor.
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent:
“”És un ple de pressupostos i per tant, naturalment que per uns som poc agosarats, per
altres som molt agosarats, per altres prioritzem unes accions o no en prioritzem unes altres.
De fet es tracta d'això, de prioritats i en tot cas de justificació. Però aquesta és una valoració
política que enriqueix també aquest debat i que tots aquests posicionaments, d'alguna
manera tothom té per objectiu treure el major rendiment possible del pressupost municipal.
Dit això, crec obligat de fer unes reflexions com a responsable màxim del govern municipal.
Un govern municipal, que a mi em sap greu que s'utilitzi la referència a la majoria absoluta
com un menyspreu, perquè en tot cas és un menyspreu a la ciutadania que ha atorgat
aquesta majoria absoluta. Però és que, a més a més, hi ha un menyspreu inherent en boca
del portaveu de Junts per Catalunya i en boca de la portaveu de Gent de Teià apel·lant a la
nul·la capacitat de negociació. En boca de la portaveu de Gent de Teià i també doncs amb
una cantarella d'ironia per part del portaveu de Junts per Catalunya. Mireu, jo no ho sé a que
fa referència aquesta nul·la capacitat de negociació en aquests sis, set mesos que portem
de govern municipal. En tot cas la majoria absoluta per a mi no ha canviat absolutament res
pel que fa a la responsabilitat respecte al mandat anterior en què hi havia un govern de
coalició de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya, amb la
denominació anterior i la meva actitud era una en govern de coalició i continua sent la
mateixa i els meus companys del Govern la mateixa amb els nous companys de govern i
amb els vells companys de govern que en el mandat anterior; per tant, jo aquest argument
em sorprèn; em sorprèn; perquè em sembla que els governs que sempre he encapçalat, si
d'alguna cosa s'han caracteritzat és per capacitat de negociació, per capacitat de trobar
consensos, etcètera. Sinó com pot ser que hagi encapçalat tres governs de coalició amb un
respecte escrupolós cap a les forces de l'oposició i amb una unitat d'acció en els tres
governs de coalició en que he pogut treballar, al marge doncs d'aquest govern de majoria
absoluta. El primer govern en coalició amb el Partit dels Socialistes, fa molts anys; després
govern de coalició amb Convergència i Unió i en el mandat anterior amb Junts per Catalunya
(PDCAT). Aquesta és una primera reflexió que volia fer. Sap greu discrepar Francesc i
portaveu de Junts per Catalunya, també li agrairia que quan es referís a la nostra força
política no ens en nomenés Cat ERC com si fos això sinó, jo tinc el detall d’anomenar les
forces polítiques pel seu nom i potser alguna vegada m'equivoco però de la mateixa manera
que em refereixo a Junts per Catalunya, em refereixo a Gent de Teià, em refereixo a
Ciutadans i al Partit dels Socialistes, doncs també agrairia que la nostra força política fos
anomenada també Compromís amb Teià i Esquerra Republicana de Catalunya.
En el vessant històric, feia temps que no tornava a sentir aquesta cantarella i l'entenc. Doncs
ara que som a l'altra banda de la bancada, ens sap greu tornar a sentir estirar més el braç
que la màniga en el moment de la recessió econòmica de l'any 2007 i 2008. Sap greu, però
vaja, què hi farem. Aquest tipus de cantarella ja en el seu moment ja ens hi vam avesar i ara
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sembla que les tornem a recuperar aquest llenguatge o aquests conceptes. Bé, no hi faig
més referència però sí que una referència obligada. En aquest període que el portaveu de
Junts per Catalunya citava d'un període en què es va estirar més el braç que la màniga,
també vull recordar doncs que va ser un període en què es van tirar endavant unes millores
que avui serien impensables de poder tirar endavant i avui són equipaments o instal·lacions
absolutament imprescindibles. La biblioteca de Can Llaurador en aquell període en que en
paraules del portaveu de Junts per Catalunya vam estirar més el braç que la màniga. La
biblioteca avui és un equipament d’una referència indispensable. L'escola bressol, també en
aquesta època; la pavimentació d'una pila de carrers del casc antic molts dels quals
accessos, per exemple al cementiri, etcètera; els convenis que van fer possible en el seu
moment els 113 habitatges protegits amb el nou CAP, etcètera. Podria citar molts més, però
ho deixo aquí.
Jo crec que també caldria fer referència i el portaveu socialista ho ha fet en un sentit diferent
del que ho feia el portaveu de Junts per Catalunya però és que la xifra de l'endeutament. Jo
crec que és important i companys de Junts per Catalunya en la davallada de l'endeutament
respecte del mandat anterior en què vosaltres també hi éreu i també en sou partícips en el
govern anterior juntament amb Compromís amb Teià i Esquerra, recordareu que vam
heretar una situació d'endeutament, pels motius que sigui, però una situació d’endeutament
de més del 50 per cent, si no vaig errat, a l'inici prop del 50 per cent i doncs l'hem anat
rebaixant progressivament, hi havia una imatge molt gràfica l'altre dia a l'audiència pública
que ens situava ja al 16 per cent. Bé, jo crec que ara, en aquests moments, hi hauria una
pila d'ajuntaments, una pila, pila, d'ajuntaments dels 835 que subscriurien un endeutament
del 16 per cent i per això amb la incorporació de romanents de l'exercici anterior, doncs bona
part d'aquella incorporació del romanent precisament va anar a gravar menys interessos en
aquest pressupost per tenir més disponibilitat pressupostària. Ara no recordo quants diners
vam amortitzar però entre una cosa i l'altra. Bé, tot és opinable i les xifres són considerades
des de molts punts de vista diferents.
Jo crec que en relació a les plusvàlues, precisament ja en el pressupost anterior la plusvàlua
ja la vam comptar o la vam preveure per sota en prudència i s'ha demostrat que la vam
estimar bastant per sota i l’altre també, etc.”

El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, indica el següent:
“Si em permets, simplement és per no perdre el fil, perquè has dit dues coses importants. Jo
crec que hi ha una que l’he de respondre. Les meves paraules a l'audiència pública envers
l’endeutament no eren una recomanació primer i segon la meva reflexió era que havíem
arribat a un nivell d'endeutament que no calia tenir menys endeutament, no que no calia
endeutar-se més, sinó que estava en un nivell d'endeutament baix i que tenir menys
significava tenir menys capacitat per invertir, perquè l'endeutament al final va a inversió. Això
és el que volia dir o sigui que un 16 per cent d'endeutament és una xifra tan baixa, que en
una empresa significaria no tirem endavant. Això a l'Ajuntament és diferent, però aquesta
quantitat, la meva referència era dir no ens hem d’amoïnar per continuar baixant aquesta
quantitat, no cal. Per què? Perquè és un nivell prou baix com per tenir una certa
confortabilitat. El que tenim ara el continuarem baixant encara perquè tenim un crèdit que
paga interessos però ja no en tindrem més, és a dir, el compte d’interessos que era
significativament alt, desapareixerà; aquest era el sentit, és a dir, no cal continuar baixant
l'endeutament si el continuem aportant com interès com endeutament moderat i sense tipus
d'interès.
Perdona alcalde que t’interrompi.
Hi ha una mena d'esquizofrènia, és a dir, per una banda diem que pressupostar plusvàlues
amb una quantitat que està substancialment per sobre de l'any passat i que ja tenim
ingressat uns 118.000 euros ja, és agosarat però després, gestionar pel romanent no és la
cosa que s'ha de fer, clar, a veure, si el que creiem és que no hem de gestionar per
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romanent, el que vol dir és que hem de posar els ingressos que creiem que tindrem. Per
tant, per una banda això significa que hem de posar les plusvàlues com més a prop possible
de la quantitat real, de la quantitat que es ve repetint de fet substancialment per sota de la
quantitat que s'ha anat repetint durant els últims anys. Per tant, si pressupostem una mica
més de plusvàlues, una mica més, eh? de la quantitat que ja s’havia ingressat altres anys,
malament; però si gestionem el romanent, malament també. Bé, hi ha quelcom que no
quadra i per tant el que hem volgut d'alguna manera és incrementar les plusvàlues perquè
siguin realitat de pressupost. Perquè sinó al final és això, tirem de romanent que no està
malament tirar de romanent. No està malament tirar de romanent. I no es fa per qualsevol
inversió, és fa per una sèrie d’inversions que passen per Ple i s'aproven en Ple i que en
termes generals es parlen i es consensuen o es treballen amb els regidors de l'oposició.”
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, reprèn la seva intervenció:
“Ja està. Aquesta part me la salto. és el que anava a dir ara, però ja està.
Francesc, feies referència al capítol 1 en matèria de les necessitats de serveis de
manteniment. Bé, tot és opinable i res a dir, però saps perfectament que en els darrers
quatre anys i ara ho continuem fent en aquest cinquè any, clar hem apostat molt per una
figura que eren els plans ocupacionals. Cert i no diguem-ne, no me’n cansaré de defensar
aquesta figura dels plans ocupacionals; entre altres coses perquè els plans ocupacionals
també s'han de treballar i s'han d'aconseguir i s'ha de tenir un prestigi també perquè com a
Ajuntament tinguem cada any plans ocupacionals, que no venen regalats directament sinó
que s'han de defensar. I precisament enguany, en aquest 2020, precisament per la bona
feina feta amb els plans ocupacionals i amb les diagnosis i les valoracions que fa el SOC o
que fa al Consell Comarcal del Maresme, hem pogut aconseguir-ne un tercer més per a
serveis de manteniment. Perquè ja sabeu que els prioritzem molt en serveis de
manteniment. L'any passat 2, que precisament avui tots dos acabaven el contracte i aquest
2020 en tindrem tres que s'incorporaran a serveis de manteniment, però és que també, jo
crec molt en els plans ocupacionals i vam creure molt al govern anterior i creiem molt en el
govern actual, perquè generem també oportunitats ocupacionals. Jo diria que som un dels
municipis que probablement d'aquí del Maresme s'acull més, en percentatge eh?, a plans
ocupacionals i per mi aquesta no és una mala notícia perquè vol dir que intentem donar
oportunitats a persones que són a l'atur i que de la mà de plans ocupacionals que duren
alguns un any, alguns sis mesos i alguns fins i tot un any i mig, doncs estem donant moltes
oportunitats de reinserció laboral.
La qüestió de l'escola El Cim, és un clàssic dels pressupostos i sobretot és un clàssic dels
pressupostos en la defensa dels pressupostos com si el govern que hi ha actualment, o
com si el govern del mandat anterior que sí que va apostar per les millores a l'escola El Cim
com mai. Recordo ara una reunió amb el director dels Serveis Territorials del Maresme amb
la regidora d'Educació que precisament per lluitar per noves aportacions del Departament,
noves obligacions que són el que considerem nosaltres compromisos que s'han de complir
demostrant en el director dels Serveis Territorials que l'Ajuntament de Teià en els quatre
anys del mandat anterior li donàvem la xifra d'inversió, no de manteniment d'inversions a
l’escola El Cim i sobrepassàvem els 400.000 euros. I no oblidem que l'any passat, és que
sembla que això no tingui cap valor ni cap importància. Resulta que l'any passat per les
necessitats i per la voluntat del darrer mandat del govern anterior format per Compromís
amb Teià i Esquerra i també per vosaltres, crec que encertadament, vam decidir destinar-hi
75.000 euros perquè calia i amb la incorporació de romanents més enllà de l'amortització
etcètera vam dotar precisament amb 75.000 euros addicionals perquè volíem alliberar
inversió, anticipant-la en aquest exercici i com que teníem la possibilitat de fer-ho, ho vam
fer i vam dotar 150.000 euros executats. Per tant, les millores a l'escola El Cim ja hi han
estat al llarg del mandat anterior i hi seran al llarg d'aquest mandat.
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Ho ha dit el regidor, però per si ha quedat algun dubte, no?. Francesc, feies una afirmació
sobre la partida de Cultura en que deies “bé aleshores per què no i ara sí? referit doncs
amb un criteri diferent del mandat anterior respecte a aquest i del Govern anterior respecte
aquest. Jo crec que aquí hi ha un matís també. Hi ha el matís que ens sembla que ha
apuntat el regidor que és que aleshores es gastaven i potser més dels que estaven
consignats i ara el que fem és com a mínim redreçar aquesta situació. I per tant consignar el
que és una realitat de despesa que això ha passat amb cultura, però ha passat també amb
algun altre àrea, crec que aquest matís és important i per tant és un exercici de no
provisionalitat i de no incertesa sinó de consignar el que es consolida en matèria de cultura i
contents de consolidar perquè si ja es gastaven doncs consignen el que realment es gasta.”
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Pren la paraula la regidora de Cultura, Sra. Olga Parra i Ordaz, indicant el següent:
“Però no només això sinó que si mires, jo no hi era, es clar, ja ho sabeu, però si mires amb
perspectiva els anys anteriors la tendència sempre ha estat anar-se incrementant la partida
de Cultura, cosa de la qual et felicito i felicito a tot el govern anterior i que no pateixi ningú
perquè s'incrementi el pressupost de Cultura perquè això ens farà bé a tots i ens evitarà
moltes coses.
Jo crec que la tendència ha estat a créixer i si t’he de ser franca, si jo puc i em deixa el
regidor d'Hisenda, la faré créixer més, la faré créixer més perquè ni tan sols es troba a la
mitjana dels municipis amb el nostre nombre d'habitants per tant la tendència, ja ho dic ara,
si em deixen, serà aquesta: Incrementar el pressupost de Cultura.”

El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, indica el següent:
“De fet estaria bé assenyalar que aquest any el pressupost de cultura creix un 9 per cent
quan el 2009 va créixer un 22 per cent. Vull dir que encara ens hem moderat. Aquesta és
una realitat de les xifres i si podem anar anys enrere també ens trobaríem en percentatges
similars. Per tant, inclús pensant en la incorporació de mitja jornada més del tècnic de
Cultura arribaríem al 17 per cent i no a un 22 per cent, per tant, el creixement aquest any és
menor que el d'altres anys. És una realitat també, però ja en parlarem també en
pressupostos posteriors.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, continua, exposant el següent:
“Sobre la intervenció de la portaveu de Gent de Teià i en matèria d'inversions en l'àmbit
esportiu, jo tinc la impressió que en l'àmbit esportiu, Núria, si sumem les inversions del
mandat anterior i de la segona part del mandat anterior i el que ja hem començat a invertir
en matèria d'equipaments esportius, doncs déu n'hi do. Fins i tot l'altre dia tenia conversa
amb el director a una reunió amb el secretari d'Esports i deia, escolta en els ajuntaments
com el nostre en què hem invertit en el camp de futbol de gespa artificial uns 250.000 euros
que ara executarem els 230 de la rehabilitació de la pista de l'Agrupació Esportiva Teià, de
la qual tots hem estat d’acord menys Ciutadans i el Partit dels Socialistes, però, sí Gent de
Teià i sí Junts per Catalunya. A més a més, hem inclòs la segona fase, es clar tot no es pot
fer. Però es que, a més a més, la qüestió del rocòdrom, ja n'hem parlat i ja ens hem reunit
dues vegades, ens vam reunir abans poc abans de Nadal. El regidor s'hi ha tornat a reunir.
Bé, hi ha unes necessitats i hi ha unes prioritats, però és que el rocòdrom, on ha d'anar, ha
d'anar en unes condicions. I això ho hem explicat. Per tant, no s'hi val només demanar el
rocòdrom com fa ara en aquest Ple la portaveu de Gent de Teià i semblà que es tracta d'un
greuge. No, no, no és cap greuge. N'hem parlat amb molta claredat però hem informat en
diverses ocasions que el rocòdrom que ja estem d'acord que a través d'un conveni vagi
ubicat a través d'un conveni que el secretari ja hi està començant a treballar, el regidor ja hi
està començant a treballar i la junta del CET ho sap que hi estem treballant, però, es que ha
d'anar aquí, ha d'anar al magatzem municipal, i si ha d’anar al magatzem municipal, abans
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s’ha de fer una diagnosi, perquè això passarà a ser de pública concurrència i primer s'ha
d'encarregar la diagnosi i la diagnosi ara que la tenim embastada, no està tancada del tot,
però la tenim embastada. Allò no és anar allà i dir: va traiem tot això que hi ha aquí dintre i
posem-ho ves a saber on? i teniu les claus, ja podeu construir el rocòdrom. No, no, això no
funciona així. Aquí hi ha fibrociment a la coberta. Aquí hi ha unes instal·lacions obsoletes.
Per tant, el conveni està subordinat a una inversió que gira a l'entorn d’entre els 100.000 i
els 125.000 euros perquè les coses s'han de fer bé, perquè no es pot convertir un magatzem
com aquest en pública concurrència, si en el moment que se signa el conveni, no es cedeix
el local amb les condicions que se cediran, oportunament explicitades en conveni. Les coses
en regle, és un magatzem que jo recordo que, recordo quan l'Agustí Barbolla en el primer
mandat, l'any 2003, vam veure el magatzem i teníem allà, i el govern anterior del 2003 hi
tenia els serveis de manteniment, ens en vam posar les mans al cap i vam dir que allà no
podia tornar-hi a haver més temps els serveis de manteniment i així, ens vam haver d’anar
a La Bòbila i llogar una nau però és que s’havia de fer per responsabilitat. Per tant, les coses
tenen els seus ritmes i si acabem d'invertir 258.000, em sembla, en el camp de futbol i en el
Complex Esportiu de Sant Berge, ara 230.000 en la pista de bàsquet, etc., tot té el seu
ritme, tot, alhora, no es podrà fer. El que passa és que a vegades fem promeses, fem
promeses electorals que després no es tan fàcil complir-les. Aquest govern i aquesta força
política, Compromís amb Teià i Esquerra Republicana, sobre aquesta matèria, promeses no
n'ha fet cap. El que fa és treballar amb l'entitat perquè tinguin la tranquil·litat que anem en
aquesta direcció i que anem en aquesta línia i que hi estem treballant i que estem
començant a treballar en el conveni, però que abans hem de resoldre aquest problema i
aquest problema es diu inversió també.
Sobre el cost i l'elevat cost del bus de la C-15 l'important és que quan es parli d'autobús se
sàpiga distingir si estem parlant de la C-15 i quan es parla de les queixes i de les xarxes
socials, si estem parlant de la C-15 o estem parlant de la C8 perquè unes queixes no tenen
res a veure amb les altres, perquè una línia és nostra, sota la nostra responsabilitat, que és
la C-15, sota el nostre pressupost i que en aquest pressupost doncs augmentem en dotació
pressupostària a fi i efecte de millorar-lo. Però mentre l'autobús de la C-15 continuï fent el
recorregut que fa i pel lloc on passa, doncs tindrà la limitació de la mitja hora de freqüència i
no sempre garantida perquè a la que hi ha un camió travessat o un cotxe mal aparcat al
Masnou allà on hi ha el gir de l'autobús, doncs problema, problema. L'alternativa ja la
sabem quina és l'alternativa, doncs l'avinguda Kennedy, sortir directament o la carretera
nova de Teià i per tant perdre tota una sèrie de parades. Tot això s'ha d'estudiar bé. S’ha
d’estudiar bé i ho estem estudiant. A més a més, tenim un col·laborador extern que és
l'Albert Gallés, que ens assessora i ens reunim puntualment per abordar totes aquestes
qüestions amb les empreses concessionàries, amb la Generalitat, etcètera. Sembla que la
Direcció General de Transports i Mobilitat si deu estar avorrit d'algú, de rebre correus i
trucades, probablement és d’aquest alcalde perquè setmana sí setmana també, el correu o
telefonades o remissió de queixes, etcètera, però en relació a la C-8 perquè la C-15 és
competència nostra i precisament per millorar la C-15 doncs ja tenim un projecte, un projecte
que estem quantificant, que és estudiar la millor solució per al bus a demanda, que està
funcionant molt bé en algunes ciutats i en alguns municipis i us en vaig parlar també en
comissió informativa. Bé, s'ha de treballar i fa mig any o set mesos que estem treballant. Per
tant les coses no són d’avui per demà perquè a més a més són diners i primer hem
d'estudiar la prova pilot i quan puguem desenvolupar la prova pilot durant dos mesos veurem
el resultat que té i ho intentarem fer de la millor manera possible. Però ja que se'm pengen
totes tota una sèrie d'etiquetes i de llufes algunes que avui tornen a sortir després de molts
anys, bé, doncs ara jo també diré que si hi ha un alcalde en aquest Ajuntament que ha
apostat pel transport públic és un servidor perquè totes les millores per transport públic
resulta que han estat en governs en què aquest alcalde ha estat batallant pel transport
públic. I si tenim una línia C8 que depèn directament de la Generalitat, directament de la
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Generalitat, finançar directament la Generalitat perquè la vam sol·licitar en temps
immemorial i lluitar i perseguir I perseguir i que hem passat de cinc freqüències insuficients a
nou freqüències de baixada i nou freqüències de pujada i que després hem tingut els
dissabtes també per incorporar perquè setmana sí, setmana també, he anat a trucar a la
porta de la Subdirecció General de Transports i Mobilitat, doncs és perquè ens interessa i
molt el transport públic i a més a més en som usuaris molts de nosaltres i el coneixem de
prop i sabem totes les dificultats que té i sabem què li passa a la C-8 i per això ens hem
queixat reiteradament, per això ens hem queixat reiteradament i no és un problema només
dels efectes del temporal Glòria, sinó que això ja ve de mesos enrere i estem insistint-hi. I
l'altre dia a resultes d'un consell d'alcaldes en el Consell Comarcal del Maresme en què es
va parlar de tots els efectes derivats del temporal Glòria, doncs un servidor va tornar a
defensar el transport públic per carretera que havia estat maltractat al llarg de tot el temporal
pel Govern de la Generalitat. Perquè no es va reforçar perquè dos viatges en un dia no és
cap reforç, quan amb la Renfe inutilitzada i Rodalies inutilitzada s'havia de reforçar el servei
però no únicament de Teià sinó de molts municipis com Teià que depenem d'aquest servei i
d'aquestes connexions directes entre Teià i Barcelona, perquè cada cop té més èxit i el que
no pot ser és que hi hagi baralles per seure, baralles per entrar a l'autobús, etcètera. Jo no
me’n cansaré de treballar, em sembla que he demostrat al llarg de tots els anys que soc
alcalde que si algú ha batallat i ha lluitat pel transport quan ningú no hi creia, ha estat aquest
alcalde i els governs que he presidit. Per tant, no pengem segons quin tipus de llufes perquè
algunes dolen. Jo acostumo a no penjar llufes a ningú. Soc molt respectuós amb això.
L'altra llufa que feia temps que no sentia, tornem a estar en contra del Celler Romà de
Vallmora o de la idoneïtat , no sé, del complex. Quan, i informeu-vos-en primer, informemnos-en primer tots plegats, assistim també a les reunions de la Mancomunitat i ho veurem i
ho viurem, llegim la premsa, el Celler Romà de Vallmora, el Celler Romà és responsabilitat
de l'Ajuntament de Teià perquè és patrimoni de l'Ajuntament. Bé cultural d'interès local de
l'Ajuntament de Teià i del nostre municipi i ens n'hem de sentir orgullosos perquè és l'únic
Celler romà museïtzat a tot Catalunya i el diari Ara, darrerament ens hi va dedicar una
pàgina com a un dels jaciments referents de l'enoturisme. Altres vegades sobre el món de la
romanització, etcètera. Bé, doncs aquest govern hi creu en les possibilitats de l'enoturisme i
del turisme cultural. Aquest govern hi creu, el govern anterior també hi creia; Gent de Teià
no hi ha cregut mai, mai i l'única persona que hi ha cregut és l'anterior portaveu municipal de
Gent de Teià que sí que hi creia perquè ho vivia de prop i assistia a les reunions de la
Mancomunitat i veia el pa que s'hi donava i totes les possibilitats que tenia. Per tant avui
faig un agraïment públic a la Teresa Casellas perquè és l'única persona de Gent de Teià que
ha cregut en aquest projecte i que l'ha defensat. Perquè una cosa és el Celler Romà i l'altra
és l'acord amb els Ajuntaments del Masnou i Alella dins de la Mancomunitat per la gestió del
centre enoturístic i arqueològic de Vallmora que evidentment té la pota del Celler Romà de
Vallbona al costat. Però nosaltres en tenim la responsabilitat perquè és patrimoni nostre i
l'hem de cuidar nosaltres. Però és que, a més a més, cada any, cada any, a través dels ajuts
del Departament de Cultura aconseguim subvencions, subvencions que el Departament de
Cultura dona en comptagotes perquè a més a més dona un termini de 15 dies per presentar
la documentació i cada any ens hi anem acollint. Afortunadament doncs cada any ens hem
acollit a millores en museïtzació. El regidor de Junts per Catalunya sap perfectament que
nosaltres hi aportem 6.000 euros però en canvi sap que en rebem molts més del
Departament de Cultura. Toquem ferro, toquem fusta, perquè continuï sent així i ara hi haurà
unes millores que s'han d'implementar en matèria de museïtzació.
El centre enoturístic arqueològic de Vallbona dins de la Mancomunitat l'Ajuntament de Teià
en té la coordinació i la responsabilitat, com de la deixalleria mòbil i de la deixalleria
mancomunada, la responsabilitat tècnica la té l'Ajuntament d'Alella i com l'Ajuntament del
Masnou en té la responsabilitat de la gestió mancomunada i entre tots ho fem tot i entre tots
sumem i l'Ajuntament d'Alella i l'Ajuntament del Masnou no remen? Sí que remen, hi posen
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també 10.000 euros cadascun anualment en la gestió del centre enoturístic i arqueològic de
Vallmora. Ara estem en una fase en què ja estem tramitant la nova licitació del centre
enoturístic i arqueològic de Vallmora després dels quatre anys gairebé amb l’empresa Tanit
que va guanyar el concurs de dos anys prorrogables dos més, un més un i s'acabarà aquest
mes d'agost; doncs ja, a través de la tècnica de cultura del nostre Ajuntament, que a més a
més, és la responsable tècnica del Centre enoturístic arqueològic dins la mancomunitat ja hi
estem treballant i els serveis generals de l'Ajuntament del Masnou perquè en tenen la gestió
també hi estan treballant i Teià és el més interessat. Només faltaria, que Teià no fos el més
interessat, és que és Teià, però la meva visió i la nostra visió no és Teià per Teià sinó Teià
per projectar i a través d'aquest equipament ens projectem i si, a més a més, l'Ajuntament
del Masnou i l'Ajuntament d'Alella ens hi ajuden, molt millor; com nosaltres també contribuïm
a la projecció del Consorci del territori de l'enoturisme d'DO d’Alella. I entre tots, doncs
sumem per créixer, sumem per tenir més projecció i per tenir més viabilitat en tot plegat però
n'estem orgullosos. El govern anterior n’estava orgullós de les inversions i les millores en el
celler romà i en el centre enoturístic i arqueològic de Vallmora. I si no és així, el portaveu de
Junts per Catalunya que m’ho digui, però jo crec que sí que és així. Ara, és clar, Gent de
Teià, no. Però, insisteixo, sí la portaveu de Gent de Teià del mandat anterior i ho va
explicitar en diverses sessions plenàries i a més a més, assistint a les reunions de la
Mancomunitat i participant dels actes de gestió de la Mancomunitat.
Sobre els pressupostos participatius, Núria, Jo crec que ho hem explicat i ho ha explicat el
regidor, ho vam explicar en audiència pública, ho he explicat jo al començament novament i
bé, no ens cansarem d'explicar-ho perquè ho hem d'explicar i ho hem d'explicar bé i la gent
ha d'entendre doncs que l'experiència reeixida dels primers pressupostos participatius doncs
s’ha d’equilibrar en funció dels recursos humans i tècnics de què disposa aquesta casa. I
som defensors número u dels pressupostos participatius i hem agraït moltíssim la feina feta
en el govern anterior en matèria de pressupostos participatius que va liderar la regidora
Sílvia Marcos, de la qual tots els que estàvem al govern ens en sentíem copartícips i ho
continuem sent i per tant que ho hem d'ajornar l’any 21? Sí. Però no és una renúncia, és
una renúncia òbvia i a més a més hi ha hagut les eleccions i Secretaria treu fum i els
serveis tècnics treuen fum i intervenció treu fum i clar si la cafetera, la maquinària treu fum,
treu fum dons un dia esclatarà i hem de procurar que no esclati perquè els professionals que
tenim tots són molt bons i els hem de cuidar també i per tant no podem forçar més la
maquinària o locomotora dels pressupostos participatius sinó que els hem de dimensionar
perquè siguin executables i possibles i ara ho farem i ara publicarem els projectes elegibles i
es podran desplegar al llarg del 2021.

El regidor de Participació Ciutadana, Sr. Jordi López Garcia, fa constar el següent:
“Perdoneu, un aclariment que volia fer en aquest sentit és que quan es van dissenyar els
primers pressupostos participatius per part de l’anterior Govern, que es va fer una feina molt
bona, no teníem ni idea de quin tipus de demandes i de projectes la gent demanaria. Doncs
clar, si molts dels projectes que venen són d'inversions, que s'ha de fer un estudi tècnic, que
s’ha de fer un projecte, que s’ha de demanar pressupostos, etcètera, etcètera, etcètera. I a
sobre hem volgut vincular un dels projectes, que ha estat una experiència maquíssima per
als infants, que ha estat els jocs infantils al parc de Sant Berger perquè es treballés des del
Consell d'Infants, que això s'ha endarrerit moltíssim perquè fins al desembre el Consell
d’Infants no va aprovar què volia fer. Tot això ha complicat la feina i ha impossibilitat poderho fer, però perquè no és el mateix comprar 10 hamaques o 12 hamaques o posar una
taula de ping-pong en un parc, que fer un skate, que fer estudis de viabilitat per seguretat i
per canviar, que fer estudis d’una carpa, que fer estudis de com s'ha de solucionar un tema
de problema de la llar d'avis, etcètera, etcètera, etcètera. Això és un problema, com muntar
un aire condicionat al Cim, que, tot i que sigui una cosa senzilla, han de venir tres persones,
tres empreses que has d'anar amb ells allà, han de fer l'oferta, l’has de comparar, has de fer
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que te l’ajustin perquè quan te la demanen no hi ets, tot això és una feinada, que si
haguessin demanat hamaques o una taula de ping-pong no l’haguéssim tingut, per tant
també per la tipologia i crec que és positiu que la gent de Teià se’ls hagi fet seu i hagi fet
propostes molt positives, doncs ha estat una feinada afegida que ha dificultat executar-los i
fer simultàniament els dos pressupostos.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, continua la seva exposició, en els següents
termes:
“Sobre l’APP, l’AP del comerç local. Bé ho vam intentar, ho vam intentar, vam fer reunions
etcètera, etcètera, però vam tenir poca resposta al llarg del mandat anterior i ara és un tema
que s’ha de dimensionar d'una altra manera però que jo vaig participar directament en
algunes de les reunions amb els assistents a les reunions prèvies per desplegar l’AP. No
ens en vam sortir perquè no hi havia excessiva resposta per part dels comerciants, la
buscarem aquesta resposta.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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La regidora de Promoció Econòmica, Sra. Mercè Alós i Lladó, manifesta el següent:
“Núria, et volia explicar això precisament. Gent de Teià en l’anterior legislatura va assistir a
reunions amb l’empresa i amb l'alcalde. A més a més, també us van convidar a reunions
amb el mercat per detectar si realment hi havia interès sobre aquest tema. En aquest sentit
et diré que seguint el fil de la digitalització del comerç a Teià durant els primers mesos de la
nostra legislatura es va parlar amb Premià de Dalt, amb Cabrera de Mar i a banda es va
parlar també amb Masnou sobre la implementació d’una APP. Son municipis que tenim al
costat i Cabrera té algunes similituds amb nosaltres. Es va parlar també amb els tècnics que
van ser els primers que van implantar aquesta digitalització a la zona i ens van transmetre
que els mateixos inputs que Masnou van acabar molt descontents amb l’AP i no ens ho van
recomanar en absolut. També la fórmula era que durant dos anys l'Ajuntament pagava 5.000
euros sense cost per al comerç i després qui volgués continuar tenia tarifa segons el que
volgués implantar a l’APP. La proposta, a primer cop d'ull, semblava força atractiva, però a la
pràctica segons els tècnics dels municipis consultats no hi van veure cap tipus de
creixement per part dels usuaris i les empreses contractades tampoc van respondre amb tot
el que deien que ells ferien. És una inversió que realment és costosa i després veure que no
dona resultat, enguany hem decidit no apostar per aquests cinc mil euros i hem considerat
que primer cal seguir buscant alternatives.
De totes maneres estem veient que molts comerços aposten de manera molt exitosa pel
whasap. El whasap està arrasant. Aquest és el motiu primer pel qual hem redistribuït
aquests 5.000 euros, no només en promoció, nosaltres hem repartit en altres bandes però
també en altres llocs on era molt més necessari. Aquesta és la resposta.”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Company de Ciutadans, d'acord amb la necessitat de punts de càrrega de vehicles
elèctrics. De fet ja n’hem començat a treballar en el si del Consell Comarcal del Maresme
per treballar de forma agregada en aquesta matèria i anirem avançant en aquesta direcció
per trobar també els ajuts doncs que hi ha a Indústria per finançar aquests punts de
càrrega i si ho podem fer de manera agregada també amb els altres, molts ajuntaments del
Consell Comarcal del Maresme, n'hem parlat en Consell d'Alcaldes, n'hem parlat amb els
plenaris del Consell Comarcal i s'hi està treballant; però també estem treballant com a
govern municipal, aprofitant alguns plans de millora urbana que en aquests moments s'estan
desenvolupant, com el del Blanqueig, doncs estem treballant en la línia d’aprofitar les obres
d'urbanització per ja començar a ubicar-hi algun d'aquests punts. En tot cas podrem anar a
parlar ne en comissió informativa.
Sobre el periodista. Clar, jo crec que,. Portaveu de Gent de Teià i especialment, portaveu de
Ciutadans. Mireu jo faré una defensa aferrissada del periodista i del professional que tenim
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en aquesta casa. perquè per les hores que se li retribueix a través del capítol 2 fa una feina
excel·lent, tenim les xarxes socials; jo, tota l'estona aneu parlant amb una concepció molt
clàssica de la comunicació, tot el dia estem parlant de si tres butlletins, si quatre butlletins.
Mireu jo personalment i ara no sé si el regidor de Comunicació em permetrà o no però si la
comunicació s'ha de circumscriure en si tres o quatre butlletins a l'any. Doncs aquesta no és
la comunicació; la comunicació es tenir les xarxes socials al dia. La comunicació és una
persona que estigui contínuament informant de les entitats, del govern, de les accions, del
que passa, el que passa aquí, el que passa en aquesta sala, etcètera.
Tenim un professional que escriu com els àngels i etiquetar-lo en paraules del company de
Ciutadans ‘Periodista amb filiació política’. Què vol dir això?. Periodista amb filiació política.
Ah!. és que aquest periodista resulta que en la seva vida política formava part d'una
agrupació política que es deia La Garnatxa. La Garnatxa no era la CUP. La Garnatxa era La
Garnatxa.. La Garnatxa ja no existeix. Aquesta persona, aquest periodista, aquest
professional no és regidor d'Alella, no ho és ja fa molts anys que no és regidor d’Alella. És
un gran professional. Es un gran professional. I ara hem afegit les xarxes socials, ara hem
afegit Instagram. Deixem de parlat de si tres o quatre butlletins que té l'efecte que té un
butlletí municipal i parlem de les xarxes socials i de la comunicació àgil. Doncs sí, fem-ho! I
és un gran professional i si tenim un gran professional doncs hem de garantir continuar
tenint aquest gran professional com tenim grans professionals a altres negociats i altres
dependències de la casa i a més a més que fa una feina molt pulcra, molt pulcra de
transcripció de les sessions plenàries, de donar compte del que passa, etcètera, és un gran
professional i ho fa molt bé. Per tant, defensem la feina que fa perquè estem al dia en
Facebook, estem al dia en Twitter. Ara estem al dia amb Instagram i la informació brolla.
Sobre el company socialista. Clar ens posarem d'acord o no amb la valoració de si la
incorporació de romanents és positiva o negativa. Ja ho ha fet el regidor i per tant jo no
insistiré. Ens deia literalment que hi faltaven idees i ambició i faltaven idees i ambició. Bé, jo
crec que aquesta és una opinió respectable, però no ens falten ni idees ni ambició i que som
ambiciosos i que sabeu que ara estem en un moment en breu doncs el ple de març
passarem a aprovació, no a aprovació no perquè l’aprovarem per Junta de Govern com
vam fer en el mandat anterior i després en donarem compte en el ple del març (ja us ho vam
dir) del Pla d'Actuació Municipal del mandat.
Estem també a l'expectativa del PUOSC en què hi ha un projecte ambiciós que hem
compartit i que en funció del resultat doncs hem tingut els serveis tècnics treballant també en
aquest projecte per poder assolir major fiabilitat en el projecte per aconseguir recursos i és
un projecte que si l’aconseguim per aquí doncs es permetrà que en els mesos de
concertació de la Diputació poder aconseguir algunes d'aquestes inversions a les quals feia
referència i feia referència al portaveu socialista o altres portaveus; però de moment hem
optat per un projecte que està valorat en 441.000 euros, que consisteix en el projecte de
parc públic de Can Llaurador, amb skateparc i rehabilitació de la bassa de la masia amb
reaprofitament d'aigua de la Mina i de l'antiga cavallerissa com a zona de Wi-Fi i de
promoció econòmica i l'hem compartit aquest projecte amb els grups municipals de l'oposició
en diverses comissions informatives i esperem que ens pugui sortir bé però tampoc no en
tenim cap garantia, però hi hem jugat les cartes tant bé com hem pogut i perquè ens alliberi i
ens doni major autonomia. Si això ho aconseguim per aquesta via en les Meses de
Concertació de la diputació, etcètera o ens dona
recursos també per possibles
incorporacions de romanents d'acord amb el que quedarà explicitat en el Pla d'Actuació
Municipal. Però tenim molts reptes. Abans parlàvem del magatzem municipal. Parlàvem del
rocòdrom però tenim Cal Senyor Cinto que ara després de molts anys de lluitar-hi n’hem
aconseguit la propietat i que aviat anirem a cal notari a signar la propietat i la cessió, però
s'haurà de rehabilitar, s'haurà de fer una diagnosi. Anirem fent. Anirem fent. Ho deixo aquí
per part meva. Passo el torn de rèplica als regidors.”
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Pren la paraula el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal
Junts per Catalunya, que indica el següent:
“Respecte al nom del vostre grup municipal, res a dir, és per no fer tan llarga la meva
intervenció. Sabeu que sent portaveu a l'anterior mandat i en altres plens, us he dit amb el
nom tal com pertocaRespecte a la visió històrica que he reflectit en la meva intervenció. Si alguna cosa no
pretenia és que traspuen ironia i penso que ironia no n’hi havia gens ni mica. Mal aniria que
nosaltres no poguéssim fer referències a altres moments d’aquest Consistori i d'aquest poble
i més quan estem parlant en un Ple de Pressupost i més quan en aquest Consistori només
tu, Andreu, com a alcalde, hi estaves present en aquell moment, el Govern que hi ha és nou
i per tant fer referències a coses que no es varen fer en el passat, penso que es poden dir
perfectament i crec que és la feina i l’obligació d'una oposició responsable i constructiva,
Respecte als equipaments que anomenaves, jo també me’n sento molt orgullós i no he
estat jo qui liderava un govern on es va fer l'escola bressol Els Galamons, la Biblioteca,
clar que me’n sento orgullós. Això ha quedat, està clar que ha quedat i que tots ens n'hem
de congratular però que hi ha coses que es van fer bé, també s'ha de poder dir sense
embuts i sense cap tibantor possible.
Quant als plans ocupacionals, a la teva replica, Andreu com a alcalde, traspua com si jo
hagués defenestrat els plans ocupacionals, hi creus molt, també hi creiem nosaltres i quan
compartíem govern amb vosaltres hi crèiem; el que jo deia en la meva intervenció com a
portaveu de Junts per Catalunya és que creiem que els plans ocupacionals no han de servir
per cobrir mancances en recursos humans sinó per reforçar una àrea que hauria d'estar
coberta amb el seu personal fix durant les 24 hores del dia durant tot l'any i durant tot
l'exercici. Per tant, nosaltres també molt defensors del que són els plans ocupacionals.
Pel que fa referència a l'àrea de Cultura, és cert que ha anat incrementant d’exercici en
exercici però, sabeu d'on venia l'àrea de Cultura? sabeu d'on venia?. D'aquests anys que
feia jo referència abans, on va anar a parar el pressupost de l'àrea de Cultura?. Quan dieu
que l'any 2019 es va incrementar un 20 per cent esteu fent trampes perquè esteu comptant
els 10.000 euros de l'envelat. Deu mil euros més de l’envelat. I que creixi un 20 per cent més
cada anys i que s'arribi a fer una festa major com es feia fa quinze anys pressupostada en
80.000 euros. Ara en són 60 (ara està pressupostada?) doncs que arribem allà on érem, un
pressupost que pertoca pel municipi que tenim i que tots sabem i l’Olga, la titular de Cultura,
l’Olga Parra en aquest moment deu haver copsat que el funcionament més trivial de la Festa
Major que és donar cobertura a les activitats que promouen les entitats t’encotillen i et donen
un pressupost ja que et donen poc marge per programar coses només merament des de
l'àrea de cultura. Només en correfocs, amb Trobada de Gegants, totes aquestes entitats ja
generen una despesa i reclamen un pressupost que és el que ara s'acosta més a la realitat.
Si realment es pressupostes a totes les partides, a totes les orgàniques el que realment
s'acaba executant, aquest pressupost petaria per tot arreu: que ho feu en cultura i no ho feu
en altres?. A mi ja m'està bé perquè vinc de l’àrea que vinc, però totes les partides aquest
exercici no ho podeu fer. Quantes vegades a mig exercici diem aquesta partida de l'àrea de
serveis de manteniment no hi podem imputar res més perquè està petada i acabem
pressupostant després al final el que realment s'ha acabat executant?. No. Per què ho fem
en Cultura?. Ja m’està bé que es faci en Cultura, però també s'hauria de fer en altres àrees.
Però això no hi ha pressupost de Teià que ho aguanti això. Per què? Perquè tenim
ingressos ordinaris i extraordinaris, els extraordinaris no podem comptabilitzar quan són
perquè són incerts i els ordinaris són insuficients i grava molt la despesa que tenim da
gairebé tres milions d'euros en recursos humans i per això incidíem en que s'incrementi la
partida de Recursos Humans en 200.000 euros més, que són despeses que venen per
quedar-se, costarà després de poder trobar diners per fer inversió i per fer altres coses
necessàries.
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Quant al celler, era una intervenció de Gent de Teià, però has fet referència a Junts per
Catalunya, com a portaveu jo et puc dic que nosaltres també hi creiem en el Celler. Has dit
‘si no és que digui que no’. Vull reafirmar que nosaltres també hi creiem.
I no sé si em deixo alguna cosa més. De moment fins d'aquí.”
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El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert i Seseña, manifesta el següent:
“Voldria replicar, la primera és que no es voldria sentir mai més que fem trampa.
La segona és que l'increment que es va demanar en el seu moment i per tant és una qüestió
i és la quantitat real. No ens enganyem, simplement és que hem apostat per Cultura sempre
i ara continuem apostant i potser inclús menys que el que havíem arribat a aportar en altres
moments i en altres anys. I això volia que quedés clar. La segona és que em sembla que
confon el que és el compliment estricte de cada partida i el fer un pressupost amb la gestió
del dia a dia. La gestió del dia a dia és complexa aquí i a Roma. És complexa aquí i és
complexa a les empreses i al final el que s'ha d'aconseguir és que quadri el pressupost i
complir amb el pressupost i el pressupost l'hem complert abastament durant quatre anys i
esperem complir igual aquest any. Per tant que no doni la sensació que clar si cada partida
la pressupostem això seria un .. No. No. El pressupost té una gestió complexa. Hi passen
coses i aquestes coses que se succeeixen a l'any requereixen energia per gestionar-les. I al
final, l'objectiu final és que aquest pressupost quadrin i que es pugui fer el màxim de coses
que estan previstes. és una realitat. Per tant, no voldria que quedés aquí que la gestió del
pressupost és com una cosa que si surt, surt i si no surt, no surt. Sempre hem complert el
pressupost amb escreix, pressupostant uns ingressos molt moderats, potser massa
moderats perquè hem arribat a generar romanents excessius. I precisament aquest any,
quan comencem a fer l'exercici de no gestionar tant per romanent, sentim que sí. “

La regidora, Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, portaveu del grup municipal Gent de
Teià, fa constar el següent:
“Primer, quan apuntava la nul·la capacitat de negociació, em referia en aquests
pressupostos. En cap moment no extrapolant-ho a altres àmbits. Fora d'aquí sempre hem
dialogat, amb uns més que amb altres però jo crec que en cap moment s'ha d'extrapolar a
fora. Ens referim a aquests pressupostos concretament perquè hi vàrem anar amb unes
propostes i no es va tenir en compte el que nosaltres vàrem proposar.
El segon punt és la cantarella històrica, vostès que en la recessió del 2017 va ser una
realitat, 2007 perdó, va ser una realitat i realment quan nosaltres vàrem entrar a Govern, el
2010. és que ho vàrem passar francament malament, és a dir el capítol 1 tenia un pes súper
important. La regidora en aquell moment, la Bárbara Furment va haver de fer una labor
majestuosa perquè això va voler dir haver de prescindir de molta gent. Llavors la
puntualització que nosaltres fem respecte a aquest pressupost és que incrementar amb
200.000 euros el capítol 1, això s'ha de seguir mantenint. Llavors, volen fer aquesta
puntualització per realment assegurar-nos que això ho podrem seguir fent perquè l'economia
té uns cicles, puja, baixa. I el capítol 1 costa de gestionar.
Després, bé, respecte a les inversions del Cim, jo cada any tinc la mateixa reclamació no?.
que jo agraïda què s'hagin invertit 400.000 euros en els últims anys. El 2017 el que estava
pressupostat eren 20.000, el 2018 eren 56, l'any passat eren 75 i aquest any són 25. Llavors
igual que s'ha ajustat també en altres partides respecte al que és real, al final nosaltres el
que diem és destinar una partida fixa al que també és real, és a dir, 25.000 euros sabem que
no és real d'inversió diguéssim. I totalment d'acord amb què després vingui de romanent o si
entren subvencions. Però el que diem és que se'ns ajusti a una partida el que realment
requereix.
Respecte a Esports. El rocòdrom no és una sol·licitud de fa un any o dos o tres, sinó que és
anterior a la inversió que es va fer l'any passat en el camp de futbol. Llavors sí que és cert
que s'ha fet molta inversió però justament per això, en aquest cas, el que també s'està
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demanant és que ells tenen una activitat extraescolar amb nens que cada any se n'apunten
més i que al final estan arribant amb una capacitat, que això també ho hem parlat amb el
regidor, que al final arriba un punt que diuen ‘és que això és una realitat ja o sinó ens
haurem de moure i portar-los cap a un altre lloc’. Jo no sé si el lloc és aquí o és un altre, o és
el més idoni. Això ho desconec. El que sí és que jo entenc que des de l'entitat també el que
es veu i que nosaltres veiem, és que potser s'han tingut en compte abans altres sol·licituds
d'altres entitats, quant ells porten fa temps també reclamant això.
Respecte al bus. Soc plenament conscient que ets un defensor del transport públic però es
que això haurà de seguir sent una inversió cada vegada més, la R1 cada dia va pitjor. Hi ha
molts vehicles que a dia d'avui ja no poden entrar a Barcelona i que per tant necessitem
d'aquest transport. Llavors requerirà de fer una inversió cada dia més. Per tant, jo aquí res
en contra.
Quant a la comunicació digital. Plenament d'acord. El que sí demanem és el pla de
comunicació. Creiem que amb un pla de comunicació podem tenir més clar què hem de fer,
com fer ho, com portar a terme aquestes accions i quins recursos necessitem per fer això.
Però això no és una cosa que jo m'hagi tret de la butxaca, és que això ho estem reclamant
des del primer dia que l'anterior regidor de Comunicació, en el primer ple ara fa cinc anys, ho
va dir i que crec que és plenament coherent perquè és comunicació a tots els àmbits del
poble que es necessita.
Respecte a la Cella Vinària. Jo en cap moment no he dit que estiguem apostant. També si
l’anterior regidora, la Teresa Casellas, que li faré extensius els agraïments, apostava per
això apostava Gent de Teià, al menys l'anterior grup polític. Jo aquí el que estava fent és,
simplement em preguntava si els altres municipis també estaven apostant per la promoció
de la Cella Vinària, simplement això.
Agrair a la regidora les explicacions respecte a l’APP.”

El regidor, Sr. Jose David Basi Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, pren la
paraula i manifesta el següent:
“Primer una pregunta per tenir-ho clar, quant als pressupostos participatius, ho dic perquè
provablement es problema meu, no dic que sigui problema vostre, però no acabo de tenir
clar si es suspenen aquest any, si tindran caràcter bianual o només se suspenen aquest any
i després tornaran a ser anuals. Perquè segons com parleu sembla entreveure una cosa o
una altra. Aleshores no sé si teniu la idea o no la teniu. “

El regidor de Participació, Sr. Jordi López, respon el següent:
“El que hem dit és que aquest any es desdoblen en dos anys i depèn de l'experiència
prendrem una determinació.”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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El regidor Sr. Jose David Basi Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, continua la
seva intervenció, indicant el següent:
“Quant el tema de la comunicació. Estem tots d'acord que el que seria la comunicació digital
és el vehicle del futur però hem de tenir també en compte que l’oposició en l’únic lloc on
tenim veu és en el butlletí. Aleshores, pot semblar menys important però per nosaltres també
ho és perquè lògicament si desaparegués, dintre de tota la resta de comunicació digital no
tindríem veu.
No vull ser reiteratiu, en el nostre cas jo crec que també he estat bastant clar en el tema de
la Cella Vinària, l´únic que he dit era que aquesta aportació extra de 10è aniversari no la
vèiem necessària. En cap cas he dit que ens carreguem aquest patrimoni.”

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, portaveu del grup municipal PSC-CP, manifesta
el següent:
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“Simplement dir que es desprèn d’aquí que no recaptem prou impostos per pagar tot el que
ens agradaria fer i aprofitaré ara per dir rectifico una mica perquè d'idees i de projectes no
ens en falten. El que ens falta és l'ambició de recaptar més per poder cobrir tots aquests.”

El regidor de Participació, Sr. Jordi López i Garcia, comenta el següent:

ANDREU BOSCH I
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“Des de l'oposició han tergiversat diguem-ne una acta que tenen el seu poder i que diu
clarament que davant de la meva intenció d’informar del màxim possible quan parlaven de
comunicació el passat 14 de gener vaig dir que el butlletí municipal se'n farien mínim tres a
l’any perquè en aquell moment estàvem redactant els pressupostos. Llegiu l'acta, està
firmada per vosaltres eh?. I vaig dir mínim 3 a l’any. Ho recordo clarament perquè a més a
més va ser que l'última reunió abans d'aquesta comissió informativa vaig dir. Vull poder dir
alguna cosa i vam dir: a què ens podem comprometre? i vam dir: Ens podem comprometre
a mínim tres l’any i vaig dir mínim 3 l’any, està reflectit a l'acta que està firmada per
vosaltres. Per tant em sembla tergiversar una acta pública quan dieu que vaig dir tres.
I després quan comentes que desaproveu el pressupost d’Esports perquè baixa un 30%.
Home, no barregem. Quan hi ha una inversió extraordinària puntual per fer una pista,
aquella partida puja molt. Si l'any següent aquesta partida no hi és, aquella partida baixa. Si
treus la diferència d'inversions de l'any passat a aquest, la partida d'esports puja. El que
passa és que hem de treure les inversions que no són, cada any no podem fer la mateixa
inversió.”

El regidor d'Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“Dues apreciacions. Una: Mai es pot comparar el coeficient de l'IBI sense comparar els
valors cadastrals de les vivendes. Per tant, no sé si els coeficients de Cabrera, de Cabrils,
de Vilassar són adequats o no són adequats i si això representa més o menys pressió fiscal
perquè hi ha el valor cadastral també no se quan han fet la seva revisió. Per tant això segur:
No podem parlar solament d'això no? tenim un coeficient que ara està instal·lat en la meitat
del tram. Nosaltres discrepem molt de la política de fer pressió fiscal per obtenir els
ingressos sempre i quan això sigui possible d’una altra manera. Aquesta és la primera
apreciació. L’altra va en relació al que deia el regidor d'Esports, que és que jugar amb les
xifres de percentatges és una mica pervers en ocasions. És a dir, dir que baixem un 40 per
cent la partida de gent gran que és una partida petita en la què la inversió de les carpes té
una importància extrema. No és clarificador. Per clarificar-ho hauríem d'entendre sense
aquesta inversió com van les partides i en aquest sentit no baixen. Dir que la partida de
comunicació creix, no se si he sentit un 33 per cent: És un 19. També podríem dir que
aquest creixement representa un 0,07 per cent del pressupost i estic jugant amb els
percentatges. Per tant, de vegades juguem amb els percentatges per confondre i estaria bé
no fer-ho.
“Justament volia fer una intervenció en el mateix sentit. Tant la regidora de Gent de Teià
com el regidor de Ciutadans parlen molt de percentatges i això és equívoc. És equívoc i ara
em centraré justament en el tema del patrimoni. Quan estem parlant de volums petits, més
val parlar de valors absoluts perquè si no és trampós parlar de percentatges. És a dir, el
percentatge d'increment en patrimoni augmenta un 30 per cent i això s’ esgrimeix com que
és una gran despesa; no és una gran despesa, en aquest cas són 5.000 euros. I si l'excusa
per dir ho d'alguna manera però no l'excusa sinó l'oportunitat és celebrar aquests 10 anys
però no perquè ens agradi la festa, és perquè tenim això, perquè hi creiem en el celler,
perquè ens l'estimem i veiem en això una oportunitat per posar-lo encara més en valor tant
al municipi com fora del municipi, a la comarca i al país i això justifica aquests 5.000 euros
de més aquest any que, en efecte, és aquest 30 % si ho volem dir així.
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La regidora de Cultura, Sra. Olga Parra i Ordaz, indica el següent:
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I després voldria també fer un comentari respecte a un error en la valoració de la partida de
sanitat que també, tornant als percentatges. Aquí hi ha el problema dels percentatges, però
també hi ha un error en la interpretació que n’has fet Núria, perquè dius baixa un 50 per cent
la partida de sanitat. No és veritat, és que s'ha desdoblat. Segurament ho has interpretat
malament, s'ha desdoblat la sanitat i salut pública per raons diverses; per raons de pressió
de feina però també perquè tenim l'oportunitat vull dir que Salut Pública ara estarà vinculada
quedarà vinculada amb comptes de Sanitat estrictament sanitat que sí que dependrà de mi
com a regidora, dependrà de Medi Ambient. Amb l'oportunitat que tenim allà també que hi ha
una tècnica, com ja sap la Gemma, Salut Pública condiciona bastant el volum de feina i la
tècnica la podrà també gestionar. I això és un argument més que dona valor a la feina de la
tècnica aquest increment del 80 de la tècnica de Medi Ambient”.
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El regidor de Comunicació i Serveis, Sr. Jordi Casanovas i Garcia, exposa el
següent:
“Quan parlem de comunicació i sembla que ens esvarem molt, ho dic perquè el públic
n’estigui al cas i sàpiga de què estem parlant. La partida pressupostària de Comunicació
estem parlant que és del 0,5 per cent del pressupost municipal. O sigui, no arriba ni a l’1%
del pressupost municipal. I aquí transitem tots una mica en aquest aspecte i l'increment del
19 per cent, que estem parlant d'un any a l’ altre, estem parlant de 6.000 euros, que són sis
mil euros que van dedicats principalment en poder donar espai en què l'oposició, com bé
deia el representant de Ciutadans, pugui fer la seva comunicació de forma habitual, puguem
mantenir aquesta comunicació en format tradicional per tot aquell àmbit del poble que té
menys accés a l'àmbit digital i seguirem apostant amb professionals, com bé defensava
l’alcalde, de primer nivell com el que en aquest moment en tenim i què volem ampliar-lo
amb ell perquè la resposta que tenim a nivell de xarxes estem plenament satisfets, vull dir
que a nivell de Facebook o Twiter estem a un nivell similar o superior als pobles del voltant
on la població és superior, on els recursos destinats són superiors. Per tant vol dir que
d'alguna manera o altra no s’està fent malament i vol dir que aquesta dedicació a hores
l’estem aprofitant al màxim. I aquí l’alcalde hi té molta participació perquè també hi està
actiu i d’aquesta forma rebotem la informació d'un cantó a l'altre i això ens està donant un
rendiment bo. I a nivell de Twitter com a punt afegeixo és que en aquest cas l'Ajuntament de
Teià, el nostre compte no segueix a molts comptes, això ens dona, per un cantó menys
visibilitat però per altre, la visibilitat que tenim és directe i la tenim per sobre dels pobles del
cantó. Per tant la feina que s’està fent, estem plenament satisfets, la seguirem apostant. I
en aquest aspecte el pla de comunicació, sí, volem un pla de comunicació. Què és el que
tenim nosaltres? Tenim una diagnosi feta per part de la Diputació el qual queda molt lluny
del que se’n diria un pla de comunicació. El Pla de comunicació s’ha d’adaptar. Per adaptar
un pla de comunicació necessites uns recursos i unes eines que fins a dia d'avui no les
tenim i per això aquest any apostem per l'ampliació de les hores i la dedicació d'un tècnic
perquè puguem adequar la diagnosi que en el seu dia ens va fer la Diputació a un pla real i
pla real a la realitat actual i aquell diagnosi que ens va fer la Diputació ja fa un parell d'anys
doncs avui, tal com han evolucionat les xarxes queda una mica desfasat. I a més més hem
incorporat la posta en marxa d'Instagram que és una aposta forta i perquè sigui plenament
operativa perquè va a un sector que no tenim accés, que és el sector més dinàmic i
bàsicament el jovent, necessitem hores i dedicació que és el que estem buscant amb el
pressupost d’aquest any.
I dit això, l'objectiu serà fer aquests quatre butlletins i com ja sabeu, a dia d'avui us hem fet
ja el primer avís perquè aquest primer trimestre volem ser complidors i vol dir que ens hem
de posar ja les piles perquè abans del març puguem tenir el primer butlletí de l'any seguirem
amb aquestes dinàmiques per fer-ho cada trimestre.”

La regidora de Medi Ambient, Sra. Montserrat Riera i Rojas, fa constar el següent:
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“Dues puntualitzacions en les dues àrees que em pertoquen.
Tornant una altra vegada en el tema de l'escola. Jo crec que és enganyós això que dius,
Núria, en el sentit que està clar que si hi ha unes inversions que es fan i que s'han de fer i
que són necessàries, haurien també de quedar reflectides en el pressupost. Però és que
aquests 75.000 euros havien d'estar en aquest pressupost. El compromís va ser 75.000
euros el pressupost passat i 75.000 euros aquest pressupost, però, què vam fer? Vam
alliberar-los perquè vam tenir aquesta incorporació de romanent i vam poder fer el projecte
que estava destinat a projecte d'eficiència energètica i d’adequació del tema elèctric. Fer ho
tot de cop perquè vam d'incorporar aquests 75.000 euros de romanents, o sigui, és
enganyós perquè aquests 75.000 si no els haguéssim incorporat estarien en aquest
pressupost aquest any. El que vam fer és incorporar romanent i ara posem 25.000. No és
veritat que haguem fet unes inversions i que ara les deixem de fer sinó senzillament no les
hem fet perquè vam poder incorporar el romanent.
I, en relació a Medi Ambient, dir-te que fa quatre anys no hi havia regidoria de Medi Ambient
estava tot inclòs dintre de Serveis i Manteniment. Vam crear la regidoria de Medi Ambient
vam crear l'orgànica i vam començar a dotar econòmicament. No digueu que no apostem pel
medi ambient perquè no és veritat. Aleshores, què hem fet,? Hem augmentat a poc a poc
aquest pressupost, anar incorporant a Medi Ambient partides que estaven a serveis i
manteniment i que ara depenen de Medi Ambient, enfocar a totes aquestes partides com
farem ara i aviat rebreu la convocatòria del Pla de poda del verd urbà enfocant ho
transversalment des del punt de vista del canvi climàtic i de l'adaptació a aquest canvi
climàtic. I ho has passat així com si no fos important, que no hem fet res, però jo crec que la
bonificació per la instal·lació particular de les plaques fotovoltaiques no és una cosa
minimitzable, és molt important. És el que podem fer des de l'administració pública per
potenciar que s'instal·lin. A mi em sembla que és molt important i passar del percentatge que
teníem a un cinquanta per cent de bonificació a tres anys i després la màxima bonificació en
l’ICIO. Per tant, em sembla que no és ‘-ah, no han fet res!’. No, no, jo crec que apostem. I
això és una aposta clara perquè tres anys del 50 per cent de l'IBI, a més a més això es
demostra que ja s'han demanat , em sembla que portem 20 sol·licituds de llicència. Per tant,
és important. Les bicicletes les has passat per sobre però jo crec que també és una aposta
per la Mobilitat Sostenible i seguirem apostant. Evidentment no ho farem tot de cop però sí
que anem fent a poc a poc i l'augment de jornada, tant de la tècnica com de l'enginyer,
sobretot l’enginyer pel que fa a l'eficiència energètica, pel que fa a aigua i tots els recursos,
és això també, és apostar per això i que totes millores, aquestes actuacions siguin
transversals i no sigui alguna cosa que només sigui puntual de fer algunes actuacions
puntuals sinó que són transversals i evidentment apostarem tot i que no es pot fer tot de cop
perquè en els equipaments municipals també hi hagi energia verda. “
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El regidor Sr. José David Basi Limiñana, portaveu del grup municipal Ciutadans,
manifesta el següent:
“Simplement contestar-te això que has dit que és trampós el parlar de percentatges.
Parlar de percentatges és com al món empresarial es parla perquè si no estem parlant
davant de la ciutadania d'un import de 75.000 euros que pot semblar molt i pot, en canvi,
significar el 8 per cent de la partida o pots parlar de 5.000 euros que pot semblar molt poc i
representar un 30 per cent de la partida. Per tant, sí que és important parlar de
percentatges i no és cap trampa. És com es mesuren.”

La regidora de Cultura, Sra. Olga Parra i Ordaz, contesta el següent:
“En tot cas, el que resulta equívoc per a la ciutadania, com tu dius, és si parles de valor
absolut i aquest valor absolut representa aquest percentatge, aleshores si que la gent això
és una bona informació des del meu punt de vista i en tot cas, no et dic que tu siguis
trampós, dic que parlar d'aquesta manera, entenc que no has entès això, dic que parlar
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d'aquesta manera és equívoc. Per tant sobretot quan estem parlant de proporcions petites
perquè magnifiquem un efecte que no és tal si no donem tota la informació.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, el vot a favor del senyor alcalde-president i de 7 regidors que pertanyen
al grup municipal Cat+ERC, i el vot en contra de cinc regidors que pertanyen als
grups municipals de JuntsxCat, GT, Cs i PSC-CP, 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 2020
ESTAT DE DESPESES

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Capítols

Despeses

1
2
3
4
5
6

Despeses Personal
Despeses en Béns i Serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Op.corrents
Inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

Altres op. no financeres
Op. no financeres
Actius financers
Passius financers
Op.financeres
TOTAL

Crèdits inicials
2.983.338,01
3.298.419,87
64.017,50
293.049,01
34.629,24
6.673.453,63
342.613,00
0,00
342.613,00
7.016.066,63
0
341.950,00
341.950,00
7.358.016,63

ESTAT D'INGRESSOS
Pressupost 2020
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Pressupost 2020

Capítols

Ingressos

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes
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Previsions
inicials
4.113.684,85
315.000,00

3
4
5
6

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Op.corrents
Alienació inversions reals

913.112,26
1.721.405,08
66.000,00
7.104.003,19
0,00

7

Transferències de capital

53.813,44

8
9

Altres op. no financeres
Op. no financeres
Actius financers
Passius financers
Op.financeres
TOTAL

79.013,44
7.183.016,63
0
175.000,00
175.000,00
7.358.016,63

25/06/2020 ALCALDE

Resultant en conseqüència sense dèficit.
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Escala / Subescala / Classe
Hab. Estatal
Secretari/ària (Classe segona, categoria d'entrada)
Interventor/a (Classe segona, categoria d'entrada)
Tresorer/a
Escala / Subescala / Classe

Grup
A1
A1
A1

Administració General
Tècnic Administració General

Total
A1

Subescala Administrativa
Administratius/ves d'Administració General

Grup
C1

Subescala Auxiliar
Auxiliars d'Administració General

C2

N. Places

Vacants Observacions
1
0
1
1
1
1
N. Places Vacants Observacions
13
1
N. Places

4
1 6 mesos

Vacants Observacions
6
1

6

2

Escala / Subescala / Classe
Administració Especial

Total

N. Places Vacants Observacions
16
7

Subescala Tècnica

Grup

N. Places
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Vacants Observacions

Arquitecte/a
Enginyer /a

A1
A1

Subescala Serveis Especials
Classe Guàrdia Urbana
Un/a sergent
Un/a sots-inspector/a
Un caporal
Guàrdies

Grup
C1
C1
C2
C2

1
1

N. Places
1
1
1
11

0
0 80% jornada

Vacants Observacions
1
1
1
4
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QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA
LABORAL
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Categoria
Auxiliar administratiu/va Recaptació
Conserge oficines
Tècnic Auxiliar Informàtica
Tècnic/a Recursos Humans

Grup
C2
AP
C1
A2

N. Places

GOVERNACIÓ
Categoria
Auxiliar Administratiu/va suport Policia Local

Grup
C2

N. Places

Vacants Observacions
1
0

SERVEIS TERRITORIALS
Categoria
Arquitecte/a tècnic/a
Cap de la Brigada
Oficial 1a. de supervisió
Encarregat/da de neteja i jardineria
Oficial 2a. d'obres i manteniment
Oficial 2a. conductor/a neteja viària
Oficial 2a. conductor/a de serveis
Operari/ària d'obres i manteniment
Operari/ària de neteja i jardineria
Operari/ària de neteja i jardineria/cementiri
Encarregat/da d'obra

Grup
A2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP
AP
C2

N. Places

Vacants Observacions
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1

SERVEIS PERSONALS
Categoria

Grup

N. Places

1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
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Vacants Observacions
0
1
0
1

Vacants Observacions

Treballador/a social - Cap d'Unitat Serveis Socials
Treballador/a social
Educador/a social
Treballadors/es familiars
Aux. Administratiu/va Serveis Socials
Tècnic/a de cultura
Conserge d'escola
Director/a tècnic/a poliesportiu
Auxiliar recepcionista poliesportiu
Treballador/a familiar supervisor/a

A2
A2
A2
C2
C2
A2
AP
A2
C2
C2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

0
1
1
1
0 84,72 % jornada
0
0
0
1
1
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PERSONAL EN RÈGIM LABORAL
TEMPORAL
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Categoria
Auxiliar administratiu/va de secretaria

Grup
C2

N. Places

Vacants Observacions
1
0

Auxiliar administratiu/va d'intervenció
Auxiliar administratiu/va de suport a Inf. i Registre
Auxiliar administratiu/va de suport a Alcaldia i
regidories, i Serveis tècnics

C2
C2

1
1

0
0

C2

1

1

GOVERNACIÓ
CAP

Grup

N. Places

Vacants Observacions
0
0

SERVEIS TERRITORIALS
Categoria
Conserge Mantenidor edificis
Conserge matenidor equipaments esportius
Delineant
Tècnic medi ambient

Grup
AP
AP
C1
A2

N. Places
1
1
1
1

Vacants Observacions
0
1
0 60% jornada
0 80% jornada

SERVEIS PERSONALS
Categoria
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic/a de joventut
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Dinamitzador/a socio-cultural
Auxiliar recepcionista Fons Batllori
Dinamitzador/a socio-cultural de joventut

Grup
A2
A2
C1
C2
AP
C2

N. Places
1
1
2
1
1
1

Vacants
0
0
0
0
0
0
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Observacions
50% jornada
66,70 % jornada

29,33 % jornada

Encarregats d'entrades piscines
Peons neteja piscines
Operaris Manteniment Piscines

AP
AP
AP

2
2
2

2 3 mesos/any
2 3 mesos/any
2 3 mesos/any

PERSONAL EVENTUAL
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Categoria
Auxiliar administratiu/va suport Alcaldia/regidories

Grup
C2

N. Places

Vacants Observacions
1
0
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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.
TERCER.- TRAMETRE al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, l’informe emès per la interventora municipal, ref.
003/2020, de data 1 3 d e g e n e r d e 2 0 2 0 , referent a l’avaluació de
l’estabilitat pressupostària al projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2020,
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.

3. PRP2020/4 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències
dels membres de la Corporació a partir de 1 de gener de 2020.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de gener de 2020, referent a
la determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la
Corporació a partir de 1 de gener de 2020
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu
article 75; l’article 166 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 el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre
de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les
Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos,
retribucions i indemnitzacions.
a) Retribucions
Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de
34

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació
Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han
d’assumir el pagament de les quotes empresarials.
Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la
consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de
càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva
o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui
a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
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b) Indemnitzacions
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en
règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per
les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia
justificació documental, segons les normes de general aplicació en les
administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.
c) Assistències
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local, determina la competència del Ple de l’Ajuntament per a la determinació
dels càrrec que porten aparellada la dedicació parcial i retribució dels regidors.
Considerant que l’import actualment aplicat a les retribucions, indemnitzacions i
assistències dels membres de la Corporació va ser fixat pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió realitzada el dia 17 de maig de 2012, havent transcorregut més de set anys
de la seva implantació, essent procedent la seva actualització, aplicant un increment
del 5%, inferior a l’IPC d’aquest període de la seva vigència.
El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal Junts x Catalunya,
manifesta el següent:
“”Nosaltres ens sentim dolguts pel fet que hi hagi un tracte discriminatori cap al nostre grup
municipal; que hi hagi diferència de retribucions entre uns grups municipals de l’oposició,
Gent de Teià, Ciutadans i PSC i el nostre. I que ells tinguin la possibilitat de percebre més
retribució que nosaltres. De fet la persona que percebrà. I això no m’està bé dir-ho, però ho
dic, la persona que percebrà menys indemnitzacions per assistències serà aquesta persona,
jo, queda lleig dir-ho, però és així. Creiem que hi ha mecanismes per assolir un tracte just i
equitatiu i que perduri en el temps. De fet, tal com estava configurat ara, ha durat, tal com ha
dit l’alcalde del 99 al 2020. Si es canvien les coses, volem que els canvis siguin justos i que
siguin perquè perdurin i sense afany de perjudicar altres grups de l’oposició i que tenim clar
que la seva demanda és plenament lícita, però tenint en compte que la nostra també ho és,
nosaltres ens abstenim.“”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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La regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, portaveu del grup municipal Gent de Teià,
exposa el següent:
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“”Crec que al final el just i coherent és que un percebi també per la tasca que fa, no només
purament en el que són les comissions informatives, sinó tota la tasca que hi ha darrera.
Llavors jo crec que és just i coherent el fet que es pogués percebre per totes les comissions
on assisteixes perquè, evidentment, has d’estar assabentat de tot el que passa i
posteriorment treballar-ho. És a dir, no és només l’estona que passem a les comissions
informatives. Això no és un voluntariat, quan fas un voluntariat en una entitat estàs d’acord
amb no percebre i tampoc ningú et demana ni et reclama res, però en aquest cas nosaltres
tenim una responsabilitat cap al nostre grup municipal, que en aquest cas jo soc la
representant aquí davant cal els que ens varen votar en aquest cas i per això nosaltres
vàrem fer aquesta reclamació. Llavors el fet que passem de 2 a 3, al menys ja és un gest i jo
el valoro però seguirem, al menys jo, seguirem insistint. El meu vot és a favor.“”

El regidor Sr. Jose David Basi Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, exposa el
següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

El regidor Sr. Joaquin Roca Agost, portaveu del grup municipal PSC-CP, manifesta
el següent:
“”Des del nostre grup pensem que són unes retribucions molt acurades si les comparéssim
amb alguns ajuntaments o alguns Parlaments, justet, justet, arribarien a ser simbòliques.
Som conscients i ens està bé a nosaltres, per tant, votarem a favor. “”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde-president i deu
regidors que formen part dels grups municipals Cat+ERC, GT, Cs i PSC-CP i
l’abstenció dels 2 regidors del grup municipal JuntsxCat, adopta els següents acords:
PRIMER.-. APLICAR a l’alcalde, Andreu Bosch Rodoreda, amb efectes de 1 de gener
de 2020 i mentre no s’acordi la seva modificació, el règim d’indemnitzacions per
assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, en la següent forma:
Plenari
Comissions Informatives
Junta de Portaveus

380,79
74,66
74,66

Junta de Govern
Altres comissions

252,00
74,66

SEGON.- Reconèixer als regidors i regidores: Sra. Montserrat Riera Rojas, Sr. Jordi
Casanovas Garcia, Sra. Erica Busto Navarro, Sr. Jordi López Sánchez i Sra. Olga
Parra Ordaz, amb efectes a 1 de gener de 2020 i mentre no s’acordi la seva
modificació, una dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar
delegacions de l’Alcaldia, amb dedicació de quinze hores setmanals, amb una
retribució bruta de 787,50 €/mes, per regidor, i les corresponents pagues extres.
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CIURANA
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“”Una mica en la mateixa línia del que diu la Núria. El que sí que ha estat bé és que ens
hàgiu donat l’oportunitat de parlar-ho. Això ho trobo molt positiu i per això el nostre vot serà
a favor.“”
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TERCER.- Aplicar, amb efectes 1 de gener de 2020 i en tant no s’acordi la seva
modificació, als regidors i regidores Sr, Santiago Albert Seseña, Sra. Mercè Alòs
Lladó, Sr. Francesc Ribas Paris, Sra. Gemma Rosell Duran, Sra. Núria Andinyac
Lladó, Sr. Jose David Basi Limiñana i Sr. Joaquin Roca Agost, el règim
d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, amb els
següents imports:
Plenari
Comissions Informatives
Junta de Portaveus

305,92
74,66
74,66

Junta de Govern
Altres comissions

210,00
74,66

25/06/2020 ALCALDE

S’estableix la limitació de pagament de tres assistències a Comissions Informatives
permanents i especials al mes per regidor, amb independència del nombre de
Comissions Informatives de les quals sigui membre.
QUART- APROVAR amb efectes 1 de gener de 2020, i en tant no s’acordi la seva
modificació, l’actualització de la dotació econòmica global als grups polítics municipals,
prevista a l’article 73.3 de la LBRL, en la següent forma:
Quantitat fixa
Quantitat variable

200,00 €/anuals
71,40 €/anuals per membre del grup polític

ANDREU BOSCH I
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CINQUÈ.- Ordenar la publicació íntegra de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal-Portal de Transparència.

4. PRP2020/23 Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H.
President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 16 de gener de 2020, en relació a la
Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. President de la Generalitat Quim
Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras, que seguidament es transcriu:
“
Vista la Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. President de la Generalitat
Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras, que seguidament es transcriu:
El grup municipal del PSC vol manifesta que davant de les sentències del Tribunal Suprem de data
26 de juny de 2019 i 1 de juliol de 2019, el contingut de la moció presentada es troba al marge de les
qüestions d'interès municipal i de les competències que corresponen a l'entitat local d'acord
amb la Constitució Espanyola i el marc normatiu aplicable, per la qual cosa la seva tramitació i possible
aprovació seria una actuació nul·la de ple dret per manca de competència municipal, per tant el grup
municipal del PSC no debatrà ni votarà la moció.
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És més, en la sentència del Tribunal Suprem 920/2019 de 26 de juny s'argumenta que és nul un
acord de Ple d'un Ajuntament que consisteixi en una declaració de naturalesa política, sempre que la
mateixa es trobi al marge de les qüestions d'interès municipal i de les competències que corresponen
a l'entitat local d'acord amb la Constitució i el Marc normatiu que li sigui aplicable. Així mateix es deriva de
la sentència, la conclusió que el contingut de la moció i la seva finalitat han de respectar el principi
d'objectivitat que es desprèn de l'article 103.1 de la Constitució Espanyola.
Per tant, el grup municipal del PSC no debatrà ni votarà la moció.
“”
MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JEC RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE
LA GENERALITAT QUIM TORRA I L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de
Catalunya.
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Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els
motius de cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut
recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució
per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el
dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una
solució política al procés.
És per això que aquesta Comissió Informativa, amb els vots dels regidors dels grups
municipals de Cat+ERC. JuntsxCat i GT, al Ple de l’ Ajuntament proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina
que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A
més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya
el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i
38

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació
Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país.
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
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SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin
oportuns.
“”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts x Catalunya,
manifesta el següent:
“”Si em permeteu i atès que des del 3 de gener fins avui que passa aquesta Moció han
passat moltes i moltes coses, m’agradaria llegir uns quants fragments de la declaració
institucional que va fer el M.H. President de la Generalitat, Quim Torra i Pla:
“Dilluns es va permetre que una decisió d’un òrgan incompetent em deixés sense el
meu escó de Diputat, el dia 4 de gener i també el dia 10, la majoria de la Cambra s’havia
conjurat a no acceptar aquesta irregularitat, a defensar la sobirania del Parlament amb
totes les conseqüències i a plantar-se si arribava aquest moment i dilluns aquests
consens de l’independentisme no es va respectar. La presidència del Parlament va
permetre deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat mitjançant una decisió
que fins feia uns dies no era compartida per la majoria de la Cambra. No és la primera
vegada que en aquesta legislatura ens trobem amb la voluntat d’esquivar la repressió
acceptant-ne els efectes i tan sols verbalitzant el desacord i jo crec i estic convençut que
la repressió es combat sense doblegar-se i deixant clar que no ens atura. El govern, cap
govern, no pot funcionar sense unitat, sense unitat estratègica comuna i compartida en
qüestions fonamentals i sense lleialtat entre els seus socis. Dilluns s’ha obert la porta de
bat a bat per a una inhabilitació exprés i completament irregular de la meva condició de
president. S’ha desprotegit la institució de la presidència despullant-la de la condició de
Diputat i això posa en risc, de manera permanent, el govern de Catalunya i hem de
recuperar un rumb d’unitat, d’estratègies conjuntes i de refer lluites compartides que avui
s’han esmicolat per decisions no consensuades ni tan sols informades. Lamento que
sigui així, tothom, tothom sap com he treballat per obtenir aquesta unitat estratègica,
com vaig insistir i persistir per a tenir una resposta conjunta a la sentència del Tribunal
Suprem de la tardor passada i no seré jo, no serà aquest president ni l’espai polític al qual
pertanyo qui trenqui ara la unitat del govern perquè és la única manera que podrem
guanyar la llibertat”.
Naturalment, el nostre vot és a favor de la Moció.“”
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La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, portaveu del grup municipal GT, exposa
el següent:
“”Les forces independentistes s’han de mostrar unides, no només en el missatge sinó també
en els fets i no entrar en aquestes batalles entre partits polítics per demostrar qui té més
raó. No podem seguir donant aquest espectacle al Parlament i fora d’ell. L’independentisme
no està donant un missatge d’unió, tot el contrari. Crec que els partits polítics s’han de
replantejar la situació i el missatge que donen a la ciutadania per mantenir ferms els que han
confiat en el que el govern ens ha promès. I tot hi estar en contra de la decisió de la Junta
Electoral, el meu vot és d’abstenció com a toc d’atenció als partits polítics i fer palesa la
meva indignació amb l’espectacle que estan donant els partits.“”

25/06/2020 ALCALDE

El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, indica el
següent:
“”Faré un comentari del que és la font del problema, sinó seria molt llar.
Totes les lleis son d´obligat compliment però si hi ha una d´especial rellevància aquí i a
l´ordenament jurídic dels països democràtics que ens envolten, és la llei electoral. Perquè
garanteix que totes les opcions polítiques juguin en igualtat de condicions. Els sistemes
polítics on el partit governant fa ús de recursos públics i incompleix la llei per promocionar
les seves idees, els podem anomenar de moltes formes menys democràtics, perquè
busquen perpetuar-se al poder. Com ja vaig dir en el primer ple, les majories democràtiques
legitimen per portar endavant projectes econòmics i socials, no per imposar ideologies.
Per acabar, simplement recordar que aquest govern municipal, amb bon criteri, si va retirar
la pancarta de presos polítics quan ho va requerir la Junta Electoral de Mataró, cosa que el
president de la Generalitat no va fer.””

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, portaveu del grup municipal PSC-CP, manifesta
el següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

La regidora Sra. Erica Busto i Navarro, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
exposa el següent:
“”Nosaltres, en un estat democràtic costa creure aquesta continua persecució cap a les
persones que defensem la voluntat d’una gran part del poble català pel dret a
l’autodeterminació. No podem permetre que dia rere dia sigui atacat el nostre Estatut de
Catalunya i el Reglament del Parlament de Catalunya per un òrgan administratiu que no
judicial. Seguirem defensant la llibertat d’expressió i reiterem el nostre rebuig a les
sentències judicials cap als nostres presos i preses polítiques i volem el retorn, evidentment,
dels nostres exiliats i exiliades. Demanem a l’Estat Espanyol el ‘seiem i en parlem’ per tal de
trobar una sortida política a la situació actual; hem d’estar a l’alçada de la nostra ciutadania i
mostrar, d’una vegada, la maduresa que tant ha mancat aquests darrers mesos , per no
parlar d’anys, Per tot això, votem a favor.“”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde-president i de 9
regidors que pertanyen als grups municipals Cat+ERC i JuntsxCat, l’abstènció de la
regidora que pertany al grup municipal GT i el vot en contra del regidor que pertany
al grup municipal Cs, acorda aprovar la Moció de rebuig a la resolució de la JEC

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

“”Com abans s’havia anunciat, nosaltres ja no entrarem en més debats d’aquests tipus, ni
votarem, per tant, passo la paraula. “”
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respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol
Junqueras, anteriorment transcrita.

5. PRP2020/21 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat situat al final
del carrer Sant Jordi
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de gener de 2020, en relació
a l’acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat situat al final del c. Sant Jordi.

A.S.M.:

Vista l’acta de cessió de terreny destinat a vialitat al final del carrer Sant Jordi,
formalitzada en document administratiu el dia 5 de desembre de 2019, amb la Sra.
en relació a la finca inscrita en el Registre de la Propietat de
Mataró. Núm. 1, al tom 924, llibre 30 de Teià, Foli 189, finca 170, referència
cadastral: 3447025DF4934N0001OT i 3447005DF4934N0001ZT.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

“”Part de terreny de forma sensiblement trapezoidal de superfície 21’78 m² situada a
continuació del núm. 6 del carrer Sant Jordi. Aquesta superfície de cessió envolta una
superfície de 1’19 m² on es troba un pou propietat de la finca matriu. Segons planejament
actual, aprovat en Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat
definitivament per la CTUB el 2 de juliol de 2016 i publicat en el DOGC de data 12-09-2016,
la superfície de cessió té qualificats 10’15 m² de casc antic compacte clau 6a i 11’63 m² de
xarxa viària clau 1.
La superfície de cessió de 10’15 m² qualificada de casc antic compacte clau 6a està dins de
la ref. cad. 3447025DF4934N0001OT amb domicili al carrer Sant Jordi núm. 6 i la superfície
de cessió de 11’63 m² qualificada de xarxa viària clau 1 està dins de la ref. cad.
3447005DF4934N0001ZT amb domicili carrer Sant Jordi núm. 9.
Els seus llindars són:
- al Nord amb 7,60 m.l. amb el carrer Sant Jordi,
- al Sud amb línia trencada de 2,90 m.l., 0,70 m.l., 0,40 m.l. i 3,40 m.l. amb finca del
carrer Can Bordoy núm. 14 propietat de l’Arquebisbat de Barcelona i amb línia de
0,80 m.l. amb part de la finca matriu on es troba el pou,
- a l’Est amb línia recta de 1,50 m.l. amb la part de la finca matriu on es troba construït
l’habitatge,
- i a l’Oest amb línia recta de 4,60 m.l. amb la part de la finca matriu on hi ha el tros de
terreny.””

Atès que el pacte segon de l’acta de cessió de terreny estableix el compromís de
l’Ajuntament de Teià d’executar les obres de reconstrucció del tancament de la finca
situada al c. Sant Jordi, 6, pel seu llindar Est, en una longitud de 4,60 m., amb

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

A.S.M.

Atès que la Sra.
en qualitat de titular del ple domini de la
referida finca registral, cedeix i transfereix gratuïtament a l’Ajuntament de Teià, la
porció de terreny de superfície 21,78 m2, destinat a sistema viari, a segregar de la
finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, al tom 924, llibre 30 de
Teià, foli 189, finca 170, amb la següent descripció:
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anterioritat a la utilització com a vial de la porció de terreny cedit, sense cap càrrec al
cedent, assumint íntegrament aquesta despesa aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 17/12/2019, en relació a la
valoració del terreny cedit i de les obres de reconstrucció del tancament de la finca
situada al c. Sant Jordi, 6, pel seu llindar Est, determinat al pacte segon de l’acta de
cessió de terreny destinat a vialitat.
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, referència 1/2020, de
data 8 de gener de 2020, en relació a l’aprovació de l’expedient de cessió de terreny
destinat a sistema viari, situat al final del carrer Sant Jordi.

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:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

A.S.M.:

PRIMER.- APROVAR l’acta de cessió de terreny destinat a vialitat situat al final del
carrer Sant Jordi, formalitzat en document administratiu el dia 5 de desembre de
2019, amb la Sra.
en qualitat de titular del dret de plena
propietat de la finca registral de Teià núm. 170, referència
cadastral:
3447025DF4934N0001OT i 3447005DF4934N0001ZT.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió gratuïta de la porció de terreny de superfície 21,78
m2, destinat a sistema viari, a segregar de la finca inscrita al Registre de la Propietat
de Mataró núm. 1, al tom 924, llibre 30 de Teià, foli 189, finca 170, amb la descripció
detallada a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER.- APROVAR el compromís determinat al pacte segon de l’acta de cessió
en relació a l’execució de les obres de reconstrucció del tancament de la finca
situada al c. Sant Jordi, 6, pel seu llindar Est, en una longitud de 4,60 m., amb
anterioritat a la utilització com a vial de la porció de terreny cedit, sense cap càrrec al
cedent, assumint íntegrament aquesta despesa aquest Ajuntament.
QUART.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la
pràctica dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini de la
cessió de la finca realitzada.
CINQUÈ.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Vist el que disposa l’article 206.2 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, així com
l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.
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6. PRP2020/22 Acceptació cessió de terreny destinat a sistema hidrològic
situat al costat del Torrent de Sant Berger
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 de gener de 2010, referent a
l’acceptació de la cessió de terreny destinat a sistema hidrològic situat al costat del
Torrent de Sant Berger

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Atès que SEDIMA 23, S.L.U., en qualitat de titular del ple domini de la referida finca
registral, cedeix i transfereix gratuïtament a l’Ajuntament de Teià, la porció de terreny
de superfície 926,34 m2, destinat a sistema hidrològic, a segregar de la finca inscrita
en el Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, al tom 3595, llibre 100 de Teià, Foli
82, finca 100, amb la següent descripció:
“”Peça de terra situada en el terme municipal de Teià de forma irregular, de

superfície nou-cents vint-i-sis metres amb trenta-quatre decímetres quadrats
(926,34 m²) qualificats de sistema hidràulic segons el planejament actual,
aprovat en Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat definitivament per la CTUB el 2 de juliol de 2016 i publicat en el DOGC
de data 12-09-2016.
Els seus llindars són:
- Al Nord-oest amb finca matriu de la que es segrega, polígon 2 parcel·la 2 de
rústica;
- al Nord-est amb torrent de la Murtrera (encara que per error en el cadastre
apareix torrent de Sant Berger);
- al Sud-oest amb finca matriu de la que es segrega, polígon 2 parcel·la 1 de
rústica;
- i al sud-est amb finca V1 destinada a vialitat de titularitat municipal. “”
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, referència 2/2019, de
data 9 de gener de 2020, en relació a l’aprovació de l’expedient de cessió de terreny
destinat a sistema hidrològic, situat al costat del Torrent de Sant Berger.
Vist el que disposa l’article 206.2 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, així com
l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Vista l’acta de cessió de terreny destinat a sistema hidrològic, situat al costat del
Torrent de Sant Berger, formalitzada en document administratiu el dia 16 de
desembre de 2019, amb SEDIMA 23, S.L.U, en relació a la finca inscrita en el
Registre de la Propietat de Mataró. Núm. 1, al tom 3595, llibre 100 de Teià, Foli 82,
finca 100, referència cadastral: 08281A002000010000ZH.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’acta de cessió de terreny destinat a sistema hidrològic situat
al costat del torrent de Sant Berger, formalitzat en document administratiu el dia 16
de desembre de 2019, amb SEDIMA 23, S.L.U., en qualitat de titular del dret de
plena propietat de la finca registral de Teià núm. 100, referència cadastral:
08281A002000010000ZH.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

TERCER.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la
pràctica dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini de la
cessió de la finca realitzada, així com de l’agrupació d’aquesta a la finca registral de
Teià núm. 10.024, referència cadastral: 3945901DF4934N0001JT, de titularitat de
l’Ajuntament de Teià.
QUART.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

7. PRP2020/66 Aprovació pròrroga del contracte del Servei de manteniment
de l'enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià
Es fa constar que la proposta d’Alcaldia núm. 2020/66, d’aprovació de pròrroga del
contracte del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i control energètic del
terme municipal de Teià, no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa per
haver estat elaborada amb posterioritat, per la qual cosa la seva inclusió a l’ordre del
dia ha de ser ratificada abans de procedir al seu debat i aprovació, d’acord amb el
que disposa l’article 82.3 del ROF.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda ratificar la
inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’ aprovació pròrroga del contracte del Servei
de manteniment de l'enllumenat públic i control energètic del terme municipal de
Teià.
***

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

SEGON.- ACCEPTAR la cessió gratuïta de la porció de terreny de superfície 926,34
m2, destinat a sistema hidrològic, a segregar de la finca inscrita al Registre de la
Propietat de Mataró núm. 1, al tom 3595, llibre 100 de Teià, foli 82, finca 100, amb la
descripció detallada a la part expositiva d’aquest acord.
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Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 22 de gener de 2020, referent a l’aprovació del
contracte del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i control energètic del
terme municipal de Teià.
J.M.P.B.

Vista la instància presentada per
actuant en nom i
representació d’ ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF: B62145503, de data 10 de
gener de 2020, registre d’entrada núm. 2020/221, en la qual sol·licita l’aprovació de
la primera pròrroga del contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic i
control energètic del terme municipal de Teià, fins el dia 31 de març de 2021, atès
que la durada de quatre anys del contracte finalitzarà el proper dia 31 de març de
2020.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Vist el que disposa la clàusula desena dels Plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte del servei de manteniment de l’enllumenat
públic i control energètic del terme municipal de Teià, així com el pacte quart del
contracte administratiu subscrit amb ELECTRICITAT BOQUET, SL, formalitzat en
data 14 de març de 2016, el qual determina el següent:
“”QUART.- Es fixa la data d’inici de la prestació del servei el dia 1 d’abril de 2016 i la seva
durada serà de quatre anys comptats a partir d’aquesta data, prorrogable per períodes
d’un any, fins a un màxim de dues anualitats, per mutu acord de les parts abans de la
finalització del contracte, sense que pugui produir-se el consentiment tàcit de les parts,
de conformitat amb el que determina la clàusula 10a del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la contractació.””

Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, de data 20 de gener de 2019,
en relació a la pròrroga del contracte de serveis instada per ELECTRICITAT
BOQUET, SL.
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, referència 3/2020, de 21
de gener, en relació a la procedència d’aprovar la pròrroga del referit contracte de
serveis.
Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 79/2020, de 22 de
gener, amb resultat de fiscalització de favorable.
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 pròrroga del contracte del servei de manteniment de
l’enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià, pel termini d’un
any fins el dia 31 de març de 2021, en les mateixes condicions en què es trobava el
contracte formalitzat en data 14 de març de 2016, amb ELECTRICITAT BOQUET,
SL.
SEGON.- INDICAR a ELECTRICITAT BOQUET, SL, que de conformitat amb el que
disposa la clàusula 10 dels Plecs de clàusules administratives particulars que
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regeixen la referida contractació, es podrà acordar una segona i última pròrroga del
contracte fins el dia 31 de març de 2022, en el suposat que sigui instada pel
contractista.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al contractista per al seu coneixement i als
efectes pertinents.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

8. PRP2020/70 Acceptació de cessió anticipada de terreny destinat a vialitat,
situat al c. Josep M. De Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà.
Es fa constar que la proposta de l’Alcaldia núm. 2020/70 referent a l’acceptació de
cessió anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. De Segarra, 6 –
dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà, no ha estat dictaminada per la Comissió
Informativa per haver estat elaborada amb posterioritat, per la qual cosa la seva
inclusió a l’ordre del dia ha de ser ratificada abans de procedir al seu debat i
aprovació, d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda ratificar la
inclusió a l’ordre del dia de la proposta referent a l’acceptació de cessió anticipada de
terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. De Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6,
Centre Urbà
***
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 23 de gener de 2020, referent a l’acceptació
de cessió anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. De Segarra, 6
– dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà
Vista l’acta de cessió anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. de
Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà, formalitzada en document administratiu el
dia 16 de gener de 2020, amb les senyores
en :N.-I.S.T.
relació a la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró. Núm. 1, al tom
3221, llibre 83 de Teià, foli 66, finca 354,
referència
cadastral:
3542008DF4934S0001GD.
N.-I.S.T.

Atès que les senyores
en qualitat de titulars del ple
domini de la referida finca registral, cedeixen anticipadament i transfereixen
gratuïtament a l’Ajuntament de Teià, a compte de les cessions previstes en el Pla de
Millora Urbana 6, Centre Urbà, la porció de terreny de superfície 107,30 m2, destinat
a vialitat, situat al c. Josep Maria de Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU6, Centre Urbà, a
segregar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, al tom
3221, llibre 83 de Teià, foli 66, finca 354, amb la següent descripció:
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“”
Part de terreny de forma triangular de superfície de cent-set metres, trenta decímetres
quadrats (107,30 m2), situat a l’extrem Nord-Est de la finca matriu, amb façana al
Passeig de la Riera, destinat a sistema viari i espais lliures, i com a cessió anticipada del
Pla de Millora Urbana (PMU 6), Centre urbà.
J.P.S.
Els seus llindars són:
- al Nord, amb línia de 32,50 m.l. amb finca propietat del Sr.
que
està dins l’àmbit del PMU 7, Fàbrica Puigoriol.
- al Sud, amb línia de 32,00 m.l., amb la resta de la finca matriu de la que es
segrega.
- a l’Est amb línia recta de 6,25 m.l. amb fçana al Passeig de la Riera.
- i a l’Oest, amb vèrtex del triangle entre la resta de la finca matriu, que està dins
l’àmbit del PMU 6, Centre urbà i la finca propietat del Sr.
que
està dins l’àmbit del PMU 7, Fàbrica Puigoriol.”
J.P.S.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, referència 4/2020, de
data 23 de gener de 2020, en relació a l’aprovació de l’expedient de cessió
anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. de Segarra, 6 – dins
l’àmbit PMU 6, Centre Urbà.
Vist el que disposa l’article 206.2 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, així com
l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens 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.- APROVAR l’acta de cessió anticipada de terreny destinat destinat a
vialitat, situat al c. Josep M. de Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà, formalitzat en
:N.-I.S.T.
document administratiu el dia 16 de gener de 2020, amb les senyores
en qualitat de titulars del dret de plena propietat de la finca
registral de Teià núm. 354, referència cadastral: 3542008DF4934S0001GD.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió anticipada i gratuïta de la porció de terreny de
superfície 107,30 m2, destinat a vialitat, situat al c. Josep M. de Segarra, 6 – dins
l’àmbit PMU 6, Centre Urbà, a segregar de la finca inscrita al Registre de la Propietat
de Mataró núm. 1, al tom 3221, llibre 83 de Teià, foli 66, finca 354, amb la descripció
detallada a la part expositiva d’aquest acord.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

“”
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TERCER.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la
pràctica dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini de la
cessió de la finca realitzada.
QUART.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

25/06/2020 ALCALDE

9. PRP2020/77 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el
PAU 9, carrer Puigoriol
Es fa constar que la proposta d’Alcaldia, 2020/77, referent a l’acceptació cessió de
terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol, no ha estat
dictaminada per la Comissió Informativa per haver estat elaborada amb posterioritat,
per la qual cosa la seva inclusió a l’ordre del dia ha de ser ratificada abans de
procedir al seu debat i aprovació, d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF..
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda ratificar la
inclusió a l’ordre del dia de la proposta referent a l’acceptació cessió de terreny
destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

***
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 23 de gener de 2020, referent a l’acceptació
cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol
Vista l’acta de cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol,
formalitzada en document administratiu el dia 16 de gener de 2020, amb el Sr.
:J.P.S.
en relació a la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró.
Núm. 1, al tom 2353, llibre 52 de Teià, foli 64, finca 1.901, referència cadastral:
3542009DF4934S0001QD.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

J.P.S.

Atès que EL Sr.
en qualitat de titular del ple domini de la
referida finca registral, cedeix i transfereix gratuïtament a l’Ajuntament de Teià, la
porció de terreny de superfície 29,41 m2, destinat a vialitat, situat dins el PAU 9,
carrer Puigoriol, a segregar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de
Mataró núm. 1, al tom 2353, llibre 52 de Teià, foli 64, finca 1.901, amb la següent
descripció:
“”
Part de terreny de forma sensiblement triangular de superfície 29’41 m², inclòs en el
“Polígon d’Actuació Urbanístic (PAU 9), carrer Puigoriol.” Aquesta superfície està dins de
la referencia cadastral 3542009DF4934S0001QD.
Els seus llindars són:
- al Nord amb línia de 28’68 m.l. amb finca matriu de la que es segrega.
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-

al Sud amb línia de 28’79 m.l. amb finca de titularitat de l’Ajuntament de Teià, que
també està inclosa en el “Polígon d’Actuació Urbanístic (PAU 9), carrer Puigoriol.”
a l’Est amb línia recta de 2,56 m.l. amb el “Pla de Millora Urbana (PMU 6), Centre
Urbà.”
i a l’Oest amb el vèrtex de la forma triangular, amb finca matriu de la que es segrega i
amb finca de titularitat de l’Ajuntament de Teià, que també està inclosa en el “Polígon
d’Actuació Urbanístic (PAU 9), carrer Puigoriol.”

“”

Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació, referència 5/2020, de
data 23 de gener de 2020, en relació a l’aprovació de l’expedient de cessió de
terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol.

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:

J.P.S.:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Vist el que disposa l’article 206.2 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, així com
l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.

PRIMER.- APROVAR l’acta de cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU
9, carrer Puigoriol, formalitzat en document administratiu el dia 16 de gener de 2020,
amb el Sr.
en qualitat de titular del dret de plena propietat de la
finca registral de Teià núm. 1.901, referència cadastral: 3542009DF4934S0001QD.
SEGON.- ACCEPTAR la cessió gratuïta de la porció de terreny de superfície 29,41
m2, destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol, a segregar de la finca
inscrita al Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, al tom 2353, llibre 52 de Teià,
foli 64, finca 1.901, amb la descripció detallada a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER.- SOL·LICITAR a l’Il·lm. Sr. Registrador de la Propietat de Mataró, la
pràctica dels assentaments necessaris per a la inscripció plena de domini de la
cessió de la finca realitzada.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

QUART.- FACULTAR al senyor alcalde-president la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels anteriors acords.

10. PRP 2020/67 Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana
d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El Castell, de l’àmbit PAUEs fa constar que la proposta de l’Alcaldia núm. 2020/67, referent a l’aprovació
definitiva del text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14,
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carrer El Castell, de l’àmbit PAU, no ha estat dictaminada per la Comissió
Informativa per haver estat elaborada amb posterioritat, per la qual cosa la seva
inclusió a l’ordre del dia ha de ser ratificada abans de procedir al seu debat i
aprovació, d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda ratificar la
inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’aprovació definitiva del text refós del Pla de
millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El Castell, de l’àmbit PAU.
***
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2020, d’aprovació definitiva
del text refós del Pla de Millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El
Castell, de l’àmbit PAU.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

“Primer.- Aprovar amb caràcter inicial el Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica
núm. 14 “Carrer El Castell”, de data gener de 2019, elaborat per l’arquitecte
i promogut per Eichenwald, SL, representat per

:A.B.P.
:S.P.P.

Segon.- Suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, la
concessió de llicències urbanístiques i d’instal·lació o ampliació d’activitats en l’àmbit
del PMU núm.14.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient d’aprovació del Pla de Millora Urbana
núm. 14, pel termini d’un mes, mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web municipal, tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en un dels diaris de major circulació de la província, a l’objecte que durant
aquest termini es puguin formular al·legacions en la seva contra.
Quart.- Efectuar notificació personal a tots els propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit
de l’esmentat Pla de Millora Urbana núm. 14 i als propietaris adjacents, concedint-los
audiència per a la realització d’al·legacions pel termini simultani al d’informació pública
determinat a l’anterior segon apartat.
Cinquè.- Demanar, simultàniament al tràmit d’informació pública del Pla de Millora
Urbana núm. 14, l’emissió d’informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials que s’indiquen a continuació:
•
Comissió Territorial d’Urbanisme
•
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)”
Atès que l’expedient va ser sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes,
segons publicacions en el Diari El Punt del dia 4 d’abril de 2019; DOGC de data 10 d’abril de
2019, amb posterior rectificació el dia 23 d’abril de 2019, BOPB de data 9 d’abril de 2019, al
web i tauler d’edictes de la Corporació, amb notificació personal a tots els propietaris dels
terrenys inclosos en l’àmbit de l’esmentat Pla i veïns confrontants, així com la sol·licitud

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/209, de data 28 de març de 2019, es va
disposar el següent:
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d’emissió d’informe sectorial a la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Atès que durant el termini d’exposició al públic de l’expedient s’han presentat els següents
escrits d’al·legacions:
D.R.V.

– Al·legació núm. 1: Formulada pel Sr.
–
–
–

(RE núm. 2019/4985 de data
23/06/2019).
D.R.V.
Al·legació núm. 2: Formulada pel Sr.
(RE núm. 2019/5590 de data
05.07.2019).
F.M.D.R.
(RE núm.
Al·legació núm. 3: Formulada per la Sr.
2019/6883 de data 12.07.2019).
D.M.A.
Instància genèrica presentada per el Sr.
(RE núm. 2029/8047 de
data 03/10/2019)

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Atès que en data 15 d’abril de 2019 es va demanar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua,
el qual es va emetre en data 15 de juliol de 2019.
Atès que en data 16 d’abril de 2019 es va demanar l’informe preceptiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 87 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el qual es va
adoptar en sessió de data 10 de maig de 2019.
Atès que en data 26 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/9663, es
presenta un text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El
Castell, de l’àmbit PAU-2 del POUM amb les prescripcions establertes per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu informe.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 22 de gener de 2020, en relació a
les al·legacions presentades, que es transcriu a continuació:

“
Assumpte: Resposta al·legacions al Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica número 14, de
l’àmbit PAU-2 “carrer El Castell.
Emplaçament: Confluència entre el carrer El Castell i el carrer Migjorn que conformen els límits
est i sud. El límit oest el conforma el torrent de Vallbellida mentre que al nord limita amb les
parcel·les edificades.
Expedient: 2019/416
Instat per: Eichenwald SL
Arquitecte :
A.B.P.
INFORME
Objecte
Resposta al·legacions al Pla de millora urbana d’Ordenació volumètrica número 14, en l’àmbit del
PAU-2 carrer El Castell i resultat de l’ informe sectorial sol·licitat a l’ACA.
Antecedents
Per l’Alcaldia, en resolució núm. 209, de data 28.03.2019, es va aprovar inicialment el Pla de
millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14. En l’esmentada resolució es va especificar el
següent :
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En el punt primer: aprovar amb caràcter inicial el Pla de millora urbana d’ordenació
volumètrica.
En punt segon: suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del Text Refós de la llei
d’Urbanisme, la concessió de llicències urbanístiques i d’instal·lació o ampliació
d’activitats en l’àmbit del PMU núm.14.
En el punt tercer: sotmetre a informació pública l’expedient per període d’un mes.
En el punt quart: efectuar notificació a tots els propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit
esmentat del Pla de Millora núm. 14 i als propietaris adjacents.
En el punt cinquè: demanar l’emissió d’informe als organismes afectats per raó de llurs
matèries sectorials, en aquests cas, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Resultat del període d’informació pública de l’expedient
1.- En referencia amb les possibles al·legacions dels particulars:
En el període d’informació pública, s’han presentat tres al·legacions, i una instància genèrica, per
veïns de la zona :

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE



D.R.V.

Al·legació núm. 1 : Formulada pel Sr.
13/06/2019).

(RE núm. 2019/4985 de data

Motius de l’al·legació :
1r.- El nucli de l’al·legació és la afirmació que fa el al·legant : ... “la cota màxima del perfil
regulador no ha de superar els 6,5 metres respecte la cota natural del terreny, i s’han detectat
blocs que superen aquestes restriccions”...


D.R.V.

Al·legació núm. 2: Formulada pel Sr.
05.07.2019).

(RE núm. 2019/5590 de data

Motius de l’al·legació :
1r.- No és en si una al·legació, sinó que sol·liciten còpia de l’expedient.
2n- Demana la revisió de les cotes d’alçades i la planta afegida de sota coberta.
F.M.D.R.



Al·legació núm. 3: Formulada per la Sr.
2019/5883 de data 12.07.2019).

(RE núm.

25/06/2020 SECRETARI

Motius de l’al·legació :
1r.- Manca de informe ambiental.
2n.- No compleix referent a les cotes de referència de la planta baixa.
3r.- No compleix amb els usos admesos.
4t.- No està d’acord amb el projecte d’aparcament públic previst a una franja de la parcel·la
(llindar est de l’àmbit).


D.M.A.

Instància genèrica presentada per el Sr.
data 03/10/2019)

Motius de la presentació de la instància genèrica :
1r.- Vull estar informat del desenvolupament d’aquest pla, estat del tràmits i aprovació si s’escau.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

2.- En quant a l’informe sectorial sol·licitat a l’ACA:

Signatura 1 de 2

(RE núm. 2029/8047 de
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En el seu apartat de conclusions, es conclou que :
1.
2.
3.
4.

Pel que fa a l’abastament s’informa FAVORABLEMENT.
Pel que fa al sanejament s’informa FAVORABLEMENT.
Pel que fa a la inundabilitat s’informa FAVORABLEMENT.
Pel que fa a les afectacions mediambientals s’informa FAVORABLEMENT.

Valoració de les al·legacions presentades i informes sectorials rebuts en el període
d’informació pública:
1.- En referència amb les al·legacions presentades pels particulars :


D.R.V.

Al·legació núm. 1 : Formulada pel Sr.
13/06/2019).

(RE núm. 2019/4985 de data

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Motius de l’al·legació :
1r.- El nucli de l’al·legació és la afirmació que fa el al·legant : ... “la cota màxima del perfil
regulador no ha de superar els 6,5 metres respecte la cota natural del terreny, i s’han detectat
blocs que superen aquestes restriccions”...
RESPOSTA a l’al·legació:
En aplicació de l’article 115.4 del POUM, les adaptacions topogràfiques són les que s’estableixen
per a la ciutat Jardí (clau 9) i aquestes venen definides per l’article 116.8.a: excavacions i
rebliments màxims de +/- 1,20 metres respecte al terreny natural; una vegada fitxat aquest
terreny modificat, tindrà la consideració de planta soterrani, la que tingui la cota superior del
forjat a menys d’un metre per sobre del nivell definitiu ( art. 199.1 del POUM), sent la planta
baixa, per definició, la que està per sobre de la planta soterrani.
D’acord amb l’article 181.3, l’alçada reguladora es mesura en cada punt de les façanes a partir
de la cota de PB, per tant es conclou que :
1.- En la zona de volumetria definida (clau zonal 8), com es el cas que ens ocupa, l’alçada
reguladora es mesura respecte la cota de planta baixa i no respecte a la cota natural del terreny.
2.- El Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica que ens ocupa, compleix amb aquets
paràmetre de l’alçada reguladora màxima.
CONCLUSIÓ: es desestima l’al·legació presentada.


D.R.V.

Al·legació núm. 2: Formulada pel Sr.
05.07.2019).

(RE núm. 2019/5590 de data

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Motius de l’al·legació :
1r.- No és en si una al·legació, sinó que sol·liciten còpia de l’expedient.
2n- Demana la revisió de les cotes d’alçades i la planta afegida de sota coberta.
RESPOSTA a l’al·legació:
1r.- En relació al primer extrem, no té el caràcter propi d’una al·legació sinó que sol·licita una
còpia de l’expedient: se li va facilitar la vista de l’expedient i còpia de la documentació sol·licitada.
2n.- En referència amb la revisió de les alçades, d’acord amb les reunions mantingudes en
diverses ocasions amb els veïns a l’Ajuntament, en el text refós del Pla de millora urbana
d’ordenació volumètrica (plànols 11.1/12 i 11.2/12) s’ha fitxat com a cota màxima del perfil
regulador del cos edificatori més a prop del vial, carrer de El Castell, una coberta plana a una
cota de (+ 3,35 metres), respecte a la cota de referència de la vorera, enlloc de la possibilitat,
que es preveia en el document inicial, de formalització d’una coberta inclinada que, amb un
pendent del 40%, podia donar lloc a uns 2,20 metres de més alçada que la proposada ara.
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CONCLUSIÓ: s’ha estimat l’al·legació, atès que s’ha revisat el perfil regulador màxim a fi i
efecte de minimitzar la proposta volumètrica d’aquets cos edificatori més a prop del vial.
F.M.D.R.



Al·legació núm. 3: Formulada per la Sr.
2019/5883 de data 12.07.2019).

(RE núm.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2
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Motius de l’al·legació :
1r.- Manca de informe ambiental.
2n.- No compleix referent a les cotes de referència de la planta baixa.
3r.- No compleix amb els usos admesos.
4t.- No està d’acord amb el projecte d’aparcament públic previst a una franja de la parcel·la
(llindar est de l’àmbit).
RESPOSTA als diferents extrems de l’al·legació:
1r.- Manca de informe ambiental.
RESPOSTA: Atenent al caràcter urbà de l’àmbit i que la figura de planejament que es tramita és
la regulació volumètrica de l’edificació prevista en el polígon d’actuació (PAU núm. 2) no és
necessari, en aplicació del article 91.1 de Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, atenent que el propi article s’especifica que en els casos que
ateses les finalitats del pla i la naturalesa de les actuacions o operacions previstes no es
necessària la totalitat de la documentació; que un Pla de Millora Urbana, de grau molt superior
al que ens ocupa, sí necessitaria.
La tramitació del PMU és per a la regulació de la composició volumètrica d’un polígon d’actuació
urbanística, finalitat molt diferent d’operacions de reforma interior o de remodelació urbana i, per
tant, es conclou que amb els objectius ambientals especificats en l’article 10 de la normativa del
PMU d’ordenació volumètrica :
 Model d’ocupació
 Cicle de l’aigua
 Ambient atmosfèric
 Gestió de residus
 Paisatge
ja es dona, folgadament, compliment a aquesta matèria.
CONCLUSIÓ: es desestima l’al·legació presentada.
2n.- No compleix referent a les cotes de referència de la planta baixa.
RESPOSTA: En aplicació de l’article 115.4 del POUM, les adaptacions topogràfiques son les que
s’estableixen per a la ciutat Jardí (clau 9) i aquestes venen definides per l’article 116.8.a:
excavacions i rebliments màxims de +/- 1,20 metres respecte al terreny natural ; una vagada
fitxat aquest tindrà la consideració de planta soterrani la que tingui la cota superior del forjat a
menys d’un metre per sobre del nivell definitiu ( art. 199.1 del POUM) i la planta baixa, per
definició, es la que està per sobre de la planta soterrani.
D’acord amb l’article 181.3, l’alçada reguladora es mesura en cada punt de les façanes a partir
de la cota de PB, per tant es conclou que :
1.- En la zona de volumetria definida (clau zonal 8), com es el cas que ens ocupa,
l’alçada reguladora es mesura respecte la cota de planta baixa i no respecte a la cota
natural del terreny.
2.- El Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica que ens ocupa compleix amb aquets
paràmetre de l’alçada reguladora màxima.
CONCLUSIÓ: es desestima l’al·legació presentada, si bé, en referència amb la revisió de les
alçades, d’acord amb les reunions mantingudes en diverses ocasions amb els veïns a
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l’Ajuntament, en el text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica (plànols 11.1/12 i
11.2/12), s’ha fitxat com a cota màxima del perfil regulador del cos edificatori més a prop del vial,
carrer de El Castell, una coberta plana a una cota de (+3,35 metres), respecte a la cota de
referència de la vorera, enlloc de la possibilitat, que es preveia en el document inicial, de la
possibilitat de formalització d’una coberta inclinada, que amb un pendent del 40%, podia donar
lloc a uns 2,20 metres de més alçada que la proposada ara, i en conseqüència s’ha minimitzat la
proposta volumètrica d’aquets cos edificat més a prop del vial.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Es permeten el d’habitatge unifamiliar aïllat, aparionat o un màxim de 4 habitatges en cada bloc
unitari, en filera o per capes-plantes. També es permeten a la planta baixa dels blocs, els usos
de comerç al detall i de prestació de serveis privats al públic segons la normativa sectorials, de
restauració, cultural, educatiu i oficines i administratiu, sempre que el titular de l’activitat sigui el
propietari de l’habitatge i amb una superfície màxima de 80 m2 útils.
CONCLUSIÓ: atenent que no podem confondre tipologia edificatoria amb usos admissibles, i
més tenim en compte que el motiu del Pla de millora és l’ordenació de volums, es conclou que no
existeix cap contradicció entre la definició de la tipologia edificatoria, l’ordenació volumètrica
proposada i els usos admesos, al respecte del POUM. En conseqüència, es desestima
l’al·legació presentada.
4t.- No està d’acord amb el projecte d’aparcament públic previst a una franja de la parcel·la
(llindar est de l’àmbit).
RESPOSTA: No es pròpiament una al·legació, és una reflexió del veí al respecte d’aquesta
cessió obligatòria per sistema viari destinat a aparcament que està fitxada en la fitxa urbanística
del PAU-2, com a conseqüència de l’aprovació definitiva del text refós del POUM i la seva
efectivitat des de la publicació el 12.09.2016 en el DOGC, i per tant, d’obligat compliment. A més
a més un Pla de millora urbana únicament està habilitat per ordenar l’edificació i fer aquells
ajustos necessaris per tal d’adequar les qualificacions del POUM a la realitat, però no pot
modificar les qualificacions establertes al planejament general. Dit això, aquets sistema viari
destinat a aparcament està pensat per millorar i/o ordenar l’aparcament immediat a l’àmbit,
doncs difícilment, per la seva grandària i situació, pot donar servei a equipaments com l’escola
El Cim o el poliesportiu. El POUM preveu altres peces destinades a aparcament més a prop i
més funcionals per a aquests equipaments.
CONCLUSIÓ: no es pot recollir la reflexió del particular de no està d’acord amb
l’aparcament proposat.


Instància genèrica presentada per el Sr.
data 03/10/2019)

D.M.A.

(RE núm. 2029/8047 de

Motius de la presentació de la instància genèrica :
1r.- Vull estar informat del desenvolupament d’aquest pla, estat del tràmits i aprovació si s’escau.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

3r.- No compleix amb els usos admesos.
RESPOSTA: Les condicions d’ordenació i edificació (tipologia edificatoria) són les de la zona de
volumetria definida (clau zonal 8) que son les que regeixen en el polígon urbanístic que ens
ocupa, per tant, els usos admissibles els tenim que entendre com el regulats en la zona 9, de
forma genèrica, és dir sense subclau, atès que aquesta estaria definint un tipus d’ordenació que
ja està clarament definit, amb la zona clau 8 i no pot entrar en contradicció. Els usos genèrics per
a la zona 9, estan recollits en l’article 116.7 del POUM, que a la vegada queden definits en
l’article del PMU núm. 9 “usos admissibles”:
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Aquesta instància no té el caràcter propi d’una al·legació, sinó l’exposició d’un dret com
“persona interessada” en el tràmit de l’expedient, que ha estat i serà recollit, en temps i forma
durant la tramitació del expedient que ens ocupa.
2.- En quant a l’informe sectorial sol·licitat a l’ACA:

25/06/2020 ALCALDE

En el seu apartat de conclusions, es conclou que :
1. Pel que fa a l’abastament d’aigua s’informa FAVORABLEMENT.
2.- Pel que fa al sanejament s’informa FAVORABLEMENT.
3.- Pel que fa a la inundabilitat s’informa FAVORABLEMENT.
4.- Pel que fa a les afectacions mediambientals s’informa FAVORABLEMENT.
En l’apart de síntesi i conclusions, en el segon paràgraf del informe es fa la següent especificació
:
“La única afectació identificable es produeix sobre el carrer Migjorn, degut a que l’obra de pas
existent es troba obturada per l’aportació de sediments, obligant a que el pas d’aigua es
produeixi superficialment per l’esmentat via, amb calats màxims de 15,24 i 29 cm
(respectivament per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys). La neteja i posada a punt tant
de l’arqueta de captació com dels dos tubs de diàmetre 800 mm., existents solucionen el
problema, doncs es constata que, en condicions d’operativitat, l’obra de pas existent presenta
capacitat suficient com per desaiguar els cabals corresponents a avingudes associades a
períodes de retorn de fins 500 anys”.
CONCLUSIÓ: en el projecte d’urbanització a realitzar en aquest polígon d’actuació es
contemplarà, tant en la memòria com en el seu pressupost, una partida d’obra destinada
a l’execució dels mencionats treballs de neteja i posada a punt, tant de l’arqueta de
captació com dels dos tubs de diàmetre 800 mm., que passen per sota del carrer Migjorn.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

CONCLUSIÓ
De tot això, s’informa als efectes de :
1.- Donar resposta a les al·legacions presentades.
2.- Donar compte de l’informe favorable de l’ACA, amb la prescripció següent:
“En el projecte d’urbanització a realitzar en aquest polígon d’actuació es contemplarà, tant en
la memòria com en el seu pressupost, una partida d’obra destinada a l’execució dels
mencionats treballs de neteja i posada a punt, tant de l’arqueta de captació com dels dos
tubs de diàmetre 800 mm., que passen per sota del carrer Migjorn.” “

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

“”

Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 22 de gener de 2020, en
relació a l’aprovació definitiva del Text Refós del PMU núm. 14, que es transcriu a
continuació:

“”
Assumpte: Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica
núm. 14, de l’àmbit PAU-2 El Castell.
Registre d’entrada núm.: 2019 / 9663 de data 26.11.2019
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Expedient: 2019/416
Instat per: Eichenwald SL, domiciliada al carrer Migjorn núm. 22 (08329 – Teià), Barcelona.
Arquitecte :
INFORME

A.B.P.

Motiu del present informe i tràmit a realitzar
D’acord amb el l’article 87.1 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, es va sol·licitar el preceptiu informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, que va adoptar, en sessió de 10 de maig de 2019, el següent acord :
“” Acord de la CTUB
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

25/06/2020 ALCALDE

Punt 1 de l’acord
-1 Emetre informe favorable, als efectes 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 de millora urbana d’ordenació volumètrica número 14, de l'àmbit del PAU-2, carrer El
Castell de Teià, promogut per la societat Eichenwald, SL i tramès per l’Ajuntament, amb les
prescripcions següents:
1.1 Cal ajustar el sostre al màxim a l’establert a la fitxa urbanística del PAU-2, és a dir, 3.325,00
m2.
1.2 Cal mantenir l’abast de la qualificació viària prevista al POUM.
1.3 Cal establir normativament el sistema d’actuació per compensació bàsica.
ANDREU BOSCH I
RODOREDA
25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

1.4 Cal delimitar el polígon d’actuació tant normativament com a la documentació gràfica.
1.5 Cal suprimir de la normativa tota aquella regulació que reprodueix la normativa del POUM
per tal d’evitar duplicitats.
1.6 Cal corregir l’article 3 remet al plànol 12/12 pel que fa a l’ordenació de l’edificació quan
aquets plànol estableix únicament els gàlibs edificables en planta soterrani.
-2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de l’expedient,
aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de
l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Valoració de l’expedient (aportació del text refós del PMU d’Ordenació Volumètrica)
Els objectius del Text Refós del PMU són:



JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2



Ajust de l’establiment en planta (perímetre regulador) dels diferents blocs edificatoris.
Fixació de les cotes de referència de planta baixa (CRPB) i que no estaven fitxades en el
POUM.
Donar compliment al especificat en la fitxa urbanística del PAU referent al estudi de
inundabilitat.
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Atenent al informe de inundabilitat i en aplicació de l’article 97.3 del POUM, es procedeix a
efectuar un ajust de l’àmbit del Domini Públic Hidràulic (DPH) i en conseqüència del sistema
urbanístic hidràulic.
Compliment de les prescripcions establertes en l’acord de la CTUB de data 10 de maig de
2019.
Recollir, en allò que calgui, les al·legacions formulades en el període d’informació pública del
PMU.

Per tal d’assolir aquests objectius, les agrupacions d’habitatges enfront del carrer El Castell
segueixen l’ordenació establerta en el PAU però, com ja s’ha especificat amb un ajustos per a un
millor establiment, sempre sense reduir la distància mínima a llindars establerta en l’ordenació
del POUM (com perímetre regulador), ni tampoc ocupar major superfície en planta que
l’especificada en el mencionat perímetre regulador inicial.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

El bloc amb tres habitatges, situat al sud de la parcel·la, per a un millor establiment es situa en
sentit nord – sud, sense envair la separació a llindars fitxada en el POUM respecte al carrer
Migjorn i respectant amb escreix la servitud de pas mínima establerta per la legislació sectorial,
respecte al torrent de Vallbellida.
En referència amb les al·legacions formulades, es recull la proposta de minimitzar al màxim els
volums edificatoris amb el front del carrer El Castell i en conseqüència, la coberta dels
mencionats volums serà plana, situant-se la part superior del forjat de coberta, en el centre del
cos edificatori, com a màxim, a la cota (+ 3,35 m.) de la “cota referència vorera existent” enfront
del mencionat cos edificatori.
A fi i efecte de donar compliment a les observacions especificades en el mencionat acord de la
CTUB, per part del promotor, la societat Eichenwald SL, s’ha aportat en data 26.11.2019,
registre d’entrada núm. 2019/9663, el text refós del mencionat Pla de Millora Urbana d’Ordenació
Volumètrica núm.14, carrer El Castell, que dona compliment a les prescripcions formulades en
l’acord de la CTUB de data 10/05/2019:
6.a.- Compliment de les prescripcions especificades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 10 de maig de 2019, al emetre l’informe
favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la llei d’Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/201, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla de
Millora Urbana d’ordenació volumètrica numero 14, carrer El Castell de Teià, promogut per
la societat Eichenwald, SL:
Prescripció CTUB
1.1.- Cal ajustar el sostre
màxim a l’establert a la fitxa
urbanística del PAU2, és a
dir, 3.325,00 m2.

Text Refós del PMU
S’ajusta el sostre màxim
computable al de la fitxa
urbanística:
3.325
m2
sostre.

Compliment
SI

1.2.- Cal mantenir l’abast de
la qualificació viària prevista
al POUM.

Es manté l’abast de la
qualificació viària prevista
en el POUM: 968,14 m2.

SI

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

També es fixa la cota de referència de la planta baixa (CRPB) per cada grup d’habitatges
aparellats i en superposició de plantes (blocs A,B,C i D). Aquesta cota de referència de la planta
baixa s’estableix per cada una de les plantes amb consideració de planta baixa, donada la
superposició de plantes i sempre escollint el millor establiment possible de cadascun dels blocs.
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1.3.Cal
establir
normativament el sistema
d’actuació per compensació
bàsica.
1.4.- Cal delimitar el polígon
d’actuació
tant
normativament com a la
documentació gràfica.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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1.5.- Cal suprimir de la
normativa
tota
aquella
regulació que reprodueix la
normativa del POUM per tal
d’evitar duplicitats.
1.6.- Cal corregir l’article 3
que remet al plànol 12/12
pel que fa a l’ordenació de
l’edificació quan aquest
estableix únicament els
gàlibs edificables en planta
soterrani.

S’estableix normativament
el sistema d’actuació per
compensació bàsica (article
nº13 de la normativa del
PMU).
Es delimita l’àmbit del
Polígon
d’actuació
urbanística en el plànol
(7/12) i en l’article nº13 de la
normativa del PMU).
Es
suprimeix
de
la
normativa aquella regulació
que reprodueix la normativa
del POUM.

SI

Es modifica l’article 3, i ara
es remet correctament al
plànol 9/12 ( Perímetre
regulador de la ubicació
dels volums d’edificació
amb sostre edificable).

SI

SI

SI

6.b.- Ajust de l’establiment en planta (perímetre regulador) dels diferents blocs:
BLOC

POUM-PAU 2

M2 OCUPACIÖ

Bloc A
Bloc A
Bloc A
Bloc D
Bloc E

(28,00 x 14,00)
(28,00 x 14,00)
(28,00 x 14,00)
(28,00 x 14,00)
(21,50 x 14,00)
TOTAL

M2 OCUPACIÓ

392,00
392,00
392,00
392,00
301,00

PROPOSTA
PMU
(25,00 x 16,50)
(25,00 x 16,50)
(25,00 x 16,50)
(25,00 x 11,40)
(13,50 x 25,60)

1.869,00

TOTAL

1.868,10

412,50
412,50
412,50
285,00
345,60

Per tant, es conclou que el perímetre regulador per l’establiment en planta dels diferents blocs,
en la proposta de PMU és (1.868,10 m2) inferior a l’establerta en el POUM (1.869,00 m2); en
conseqüència, admissible.
6.c.- Fixació de les cotes de referència de planta baixa, (CRPB),
especificades en el POUM.

que no estaven

D’acord amb el POUM, la parcel·la està qualificada de zona de volumetria específica, clau 8,
regulada per l’article 115 del POUM, d’acord amb l’apartat 2, els paràmetres fonamentals són les
alineacions d’edificació i les alçades (s’entén englobat aquí el nombre de plantes), definides pels
diferents cossos d’edificació. Així mateix, en el sub - apartat d) d’aquests, apartat 2, s’especifica
que:
En el planejament derivat “s’hauran d’assenyalar les cotes de referència de les plantes baixes de
l’edificació”, a l’efecte del control del nombre de les plantes pis de l’edificació i de referència de
la planta baixa.
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D’acord amb l’article 115.e), la relació de les cotes de referència de les plantes baixes respecte
el terreny natural i de les rasants del carrer serà tal que s’adaptin a les plataformes possibles ,
d’acord amb el que es regula en l’article 195 de les normes del POUM, però atenent que hi ha
una major especificació en l’apartat 4 del mencionat article 195 : “ Les adaptacions topogràfiques
seran les que s’estableixen per a la zona de ciutat jardí (clau 9)”.
Es d’aplicació aquest darrer apartat i així,
excavacions i rebliments màxims d’1,20 m
plataformes amb un pendent màxim del
topogràfica serà, com a màxim, el 50% de
0,60m.

s’autoritza l’adaptació topogràfica del terreny amb
per sobre del nivell natural del terreny, per formar
30%. En el llindar de les parcel·les l’adaptació
l’alçada de reblert en el paràgraf anterior, és a dir

Així, tenint en compte les especificacions mencionades en aquests apartat, es determina la cota
de referència de la planta baixa (CRPB), de cada un dels habitatges, que a la vegada la seva
determinació, compleix amb les plataformes possibles per l’adaptació topogràfica admissible (+/1,20 metres), tal i com es pot comprovar en els plànols núm. 11.1 i 11.
Especificació de les cotes de referència de planta baixa (CRPB).
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BLOC/ HABITATGE

Cota referència Planta
Baixa
(CRPB)

BLOC A
Habitatge 1
Habitatge 2
Habitatge 3
Habitatge 4
BLOC B
Habitatge 5
Habitatge 6
Habitatge 7
Habitatge 8
BLOC C
Habitatge 9
Habitatge 10
Habitatge 11
BLOC D
Habitatge 12
Habitatge 13
Habitatge 14
Habitatge 15
BLOC E
Habitatge 16
Habitatge 17
Habitatge 18
Habitatge 19

Cota màxima
Perfil regulador
123,60

Punto de cota
de referència
vorera existent
120,25

125,90

122,55

121,50

111,75

127,90

124,55

130,30

126,95

117,10
117,10
120,40
120,40
116,10
116,10
119,40
119,40
114,50
115,00
118,30
118,10
118,10
121,40
121,40
120,50
120,50
123,80
123,80

6.d.- Donar compliment al especificat en la fitxa urbanística del PAU, referent al estudi
de inundabilitat.
En el punt 8 “Condicions d’ordenació i edificació”, de la fitxa urbanística del PAU 2, que com ja fa
fet esment, coincideix amb l’àmbit d’aquests PMU, s’especifica que caldrà que es presenti un
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estudi d’inundabilitat hidrològic – hidràulic, a fi i efecte de què l’ACA, en raó de la matèria
sectorial afectada, informi al respecte. En l’annex “A” d’aquests document, s’adjunta l’ “Estudi
de inundabilitat”, que consta dels següents documents:
 Antecedents
 Definició de l’àmbit d’estudi
 Característiques hidrològiques del torrent
 Simulacions hidràuliques
 Resultats de l’estudi d’inundabilitat
 Conclusions
 Annexes (Estudi hidrològic / Estudi hidràulic / Reportatge fotogràfic)
 Plànols
En l’apartat de síntesi i conclusions s’especifica que:
6. SÍNTESIS I CONCLUSIONS

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Les franges d'inundabilitat associades a 10, 100 i 500 anys i corresponents tant a l'estat actual
com al derivat del desenvolupament del Pla de Millora Urbana d'Ordenació Volumètrica "Carrer
el Castell" no generen cap tipus d'ocupació sobre l'àmbit de l'esmentat sector de planejament.
La única afectació identificable es produeix sobre el C/Migjom, degut a que l'obra de pas existent
es troba obturada per l'aportació de sediments, obligant a que el pas d'aigua es produeixi
superficialment per l'esmentat vial, amb calats màxims de 15. 24 i 29 cm (respectivament per a
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys). La neteja i posada a punt tant de l'arqueta de captació
com dels dos tubs e800 mm existents solucionen el problema, doncs es constata que, en
condicions d'operativitat, l'obra de pas existent presenta capacitat suficient com pes desaiguar
els cabals corresponents a avingudes associades a períodes de retorn de fins a 500 anys.
El pas de les diferents avingudes ocupa una franja compresa entre 4 i 6 m d'amplada. D'altra
banda s'ha de deixar lliure la franja de servitud de pas de 5 m que estableix l'article 6 del Text
Refós de la Llei d'Aigües sobre l'àmbit del PMU d'Ordenació Volumètrica "Carrer el Castell", per
la qual cosa serà necessari enretirar el tancament de la pracel.la una distància de 5 m del seu
llindar, per preservar l'esmentada franja de servitud.
L'anàlisi de la posició relativa de les cotes de planta baixa dels habitatges envers les cotes
d'avinguda indica que aquests darrers es troben situats molt per sobre de la cota de pas de
l'avinguda associada a 500 anys de període de retorn. Per tant, es pot assegurar que els
habitatges no resultaran afectats pel pas de les avingudes corresponents a períodes de retorn de
fins a 500 anys. Tot i això, es precisarà que la cota mínima d'implantació de la planta baixa sigui
superior a la cota 114,43 m amb el que s'assegura un resguard mínim de 1 m.
En conseqüència, es pot afirmar que el desenvolupament del PMU d'Ordenació Volumètrica
"Carrer el Castell", compleix amb la compatibilitat d'usos prevista a la directriu de preservació
front el risc d'inundació inclosa al Reglament de la Llei d'Urbanisme, donat que es contemplen
les actuacions necessàries per a la protecció en front als riscos d'inundació a l'àmbit del sòl urbà
inclòs a l'àmbit, tal com estipula l'article 6.5 de l'esmentat reglament.
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El Polígon d'Actuació Urbanística PAU 2 Carrer el Castell, de Teià se situa al sud-oest del terme
municipal, dins de la trama urbana, amb façana als carrers del Castell (límit est) i Migjom (límit
sud). Els altres límits del sector els constitueixen parcel•les del mateix carrer del Castell (límit
nord) i el Torrent Vallbellida (límit oest).
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Atenent l’informe d’ inundabilitat, i en aplicació de l’article 97.3 del POUM, es procedeix a
efectuar un ajust de l’àmbit del Domini Públic Hidràulic (DPH) i en conseqüència del sistema
hidràulic.
El mencionat article especifica que l’àmbit qualificat de sistema hidràulic del POUM, podrà ser
objecte d’ajustaments d’acord amb l’atermenament del domini que pugui efectuar l’administració
hidràulica i d’acord amb els estudis que es puguin anar desenvolupant, com es l’estudi
d’inundabilitat efectuar per el Torrent Vallbellida, atenent al resultat de les seves conclusions.
Per altra banda, aquests ajust de límits, avalat per l’estudi d’inundabilitat realitzat, en el conjunt
del PAU 2, compleix amb l’article 32.b) del POUM, que especifica que els ajustaments no
podran comportar augments ni disminucions en més o menys d’un 5% en relació als plànols
d’ordenació de la sèrie II-2, i en el cas que ens ocupa, per major especificitat la superfície
existent en la fitxa urbanística de polígon d’actuació urbanística, així resulta que :
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Límit
del 5%

SUPERFICIE
ESPECIFICADA EN
LA
FITXA
URBANÍSTICA DEL
PAU 2 (M2)

SUPERFICIE
SEGONS
AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC
RECENT (M2)

8.207,56
5%

410,378

-5%

-410,378

8.555,13

DIFERÈNCIA
ENTRE SUP. REAL
I L'ESPECIFICADA
EN EL PLÀNOLS
DEL
PLANEJAMENT
(M2)
347,57
4,23%

Inferior al
5% i per tant
admissible

Si bé, d’acord a la prescripció número (1) de l’acord de la CTUB, el sostre màxim computable
serà el de la fitxa urbanística del PAU2, és a dir, 3.325,00 m2.
I encara que hi ha un increment del 4,23 % més de superfície de sòl, en el polígon, d’acord amb
la prescripció número (2) de l’acord de la CTUB, es manté la superfície prevista per sistema viari
destinat a aparcament, segons la fitxa del PAU2, és a dir, els 968,14 m2 de sòl.
Sostre màxim edificable
Encara que hi ha un increment del 4,23 % més de superfície de sòl, en el polígon, d’acord amb
la prescripció número (1) de l’acord de la CTUB, es manté la superfície de m2 de sostre
computables, prevista de la fitxa urbanística del PAU2, és a dir, 3.325,00 m2 de sostre
computables.
Possibles Fases del projecte: Unitats de projecte (Plànol 9 /12)
Aquests sostre especificat en l’apartat anterior (3.325,00 m2 de sostre) es podrà executar en
dos fases, que anomenarem “Unitats de Projecte”, a fi i efecte de possibilitar la graduació de
l’execució de la totalitat de l’àmbit, però sempre amb la condició “sine qua non” que l’execució
les obres d’urbanització del vial públic - aparcament serà d’execució prèvia o conjunta amb el
desenvolupament de la primera fase de unitat de projecte que es desenvolupi.
Així, la distribució del sostre màxim computable i el nombre d’habitatges per cadascuna de les
unitats de projecte, resulta:
Unitat de Projecte
UP
Qualificació zonal

FASE 1
UNITAT DE PROJECTE
UP1
Volumetria definida clau 8
62

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació
Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

FASE 2
UNITAT DE PROJECTE
UP2
Volumetria definida clau 8

ANDREU BOSCH I
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2
1.885

2
1.460

11 habitatges

8 habitatges

Habitatge
Màxim 4 habitatges per bloc
En planta baixa dels blocs,
els usos de comerç al detall i
de prestació de serveis
privats al públic segons la
normativa sectorials, de
restauració, cultural, educatiu
i oficines i administratiu,
sempre que el titular de
l'activitat sigui el propietari de
l'habitatge i amb una
superfície màxima de 80 m2
útils

Habitatge
Màxim 4 habitatges per bloc
En planta baixa dels blocs,
els usos de comerç al detall i
de prestació de serveis
privats al públic segons la
normativa sectorials, de
restauració, cultural, educatiu
i oficines i administratiu,
sempre que el titular de
l'activitat sigui el propietari de
l'habitatge i amb una
superfície màxima de 80 m2
útils

Garatges emplaçats en els soterranis
En aplicació de l’article 115.c), “Els espais lliures privats podran ser ocupats fins a un 30% amb
garatges i rampes d’entrada emplaçats en els soterranis de l’edificació”, així, a fi i efecte, de
compliment dels estàndards establerts en la normativa del POUM, article 87, “Regulació de la
dotació mínima d’aparcament segons els usos”, li es d’aplicació l’article 87.1.a).1 i per tant, en
tota edificació de nova planta, com es el cas que ens ocupa, serà obligatòria la reserva d’espais
per a places d’aparcament privats amb els estàndards següents: una plaça d’aparcament per
cada habitatge de fins a 80 m2 construïts; 2 places d’aparcament per cada habitatge de més 80
m2 i fins a 150 m2 i tres places d’aparcament per cada habitatge de més de 150 m2 o més m2.
L’accés als garatges, tant d’una unitat de projecte com de l’altre se efectuarà per la baixa del
terreny a través d’un accés longitudinal que es disposa longitudinalment al torrent, i que no
estarà tancat amb cap porta al carrer, donat que parcialment estarà afectat per la servitud d’ús
públic regulada per l’article 6.1 a) del text refós de la Llei d’Aigües aprovat per el Reial Decret
Legislatiu 1/200, de 20 de juliol.
L’aparcament que dona servei als blocs, A,B,C connecta la cota 111,50 m. amb la cota 114,30
m., i donarà serveis a les places aparcament que en compliment dels estàndards establerts per
la normativa es requereixen. En aquests cas seran 25 places: (3 habitatges de més de 150 m2,
per tant : 3 x 3 = 9 places) + (8 habitatges de menys de 150 m2 però més de 80 m2, per tant : 8 x
2 = 16 places). Així, l’aparcament soterrat es situa coherentment atenent a la topografia de
l’àmbit i al bon establiment dels blocs edificatoris emplaçats en la unitat de projecte. En aplicació
de l’article 116.8, s’enjardinarà el 50% de la superfície corresponent a l’espai lliure no ocupat per
l’edificació i que s’ocupi en el subsol.
L’aparcament que dona servei als blocs, D i E té el seu accés a la cota 111,50, i donarà serveis a
les places aparcament que en compliment dels estàndards establerts per la normativa es
requereixen. En aquests cas seran 20 places: (4 habitatges de més de 150 m2, per tant : 4 x 3 =
12 places) + (4 habitatges de menys de 150 m2 però més de 80 m2, per tant : 4 x 2 = 8 places).
Així, l’aparcament soterrat es situa coherentment atenent a la topografia de l’àmbit i al bon
establiment dels blocs edificatoris emplaçats en la unitat de projecte. En aplicació de l’article
116.8, s’enjardinarà el 50% de la superfície corresponent a l’espai lliure no ocupat per l’edificació
i que s’ocupi en el subsol.
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Nombre de plantes
M2 de sostre
Nombre
d'habitatges
Ús
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Quadre resum del quadre de superfícies sistemes/zones i ocupació màxima de perímetre
regulador de les edificacions. Possibilitat d’ocupació en planta soterrani per garatge fora
del perímetre regulador.
CLAU
ÀMBIT TOTAL POLÍGON
SISTEMA VIARI / APARCAMENT
ZONA DE VOLUMETRIA DEFINIDA
OCUPACIO MÀXIMA DELS BLOCS A,B,C,D,E
(SEGONS PERÍMETRE REGULADOR)
RESTA DE SUPERFICIE
OCUPACIO MÀXIMA GARATGE SOTERRAT
(Fora del perímetre de l'ocupació dels
habitatges)
Accessos (no computables)

1
8

M2
8.555,13
968,14
7.586,99
1.868,10
5.718,89

30,00%

1.715,67
457,80

25/06/2020 ALCALDE

En el document que ens ocupa, text refós del Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica
núm. 14, carrer El Castell, amb el seu nou redactat, es dona compliment a les prescripcions
formulades per la CTUB, i es fa menció, que en cap cas, han comportat modificacions que
suposin “canvis substancials” en el document aprovat inicialment.
CONCLUSIÓ:
Tenint en compte que en la nova documentació aportada es dona compliment a les observacions
especificades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es proposa per part del
sotasignat del present informe, l’aprovació definitiva per el Ple de l’Ajuntament, atenent a
la competència que li correspon, en aplicació de l’article 81.c, de la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
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“”
Considerant allò establert en matèria de tramitació i aprovació dels Plans de 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) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2 c) 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.
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:
:: D.R.V.
PRIMER.- Desestimar en la seva totalitat l’al·legació presentada pel senyor
amb registre d’entrada núm. 2019/4985, de data 13 de juny de 2019, en
els termes que consten a l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 22
de gener de 2020, anteriorment transcrit a la part expositiva dels presents acords.
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SEGON.- Estimar en la seva totalitat l’al·legació presentada pel senyor
:D.R.V.
, amb registre d’entrada núm. 2019/5590, de data 5 de juliol de 2019, en els
termes que consten a l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 22 de
gener de 2020, anteriorment transcrit a la part expositiva dels presents acords.
F.M.D.R.:

TERCER.- Desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades pel senyor
registre d’entrada núm. 2019/5883 de data 12 de
juliol de 2019, pels motius que consten a l’informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals, de data 22 de gener de 2019, anteriorment transcrit a la part expositiva
dels presents acords.
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CINQUÈ.- Indicar al promotor del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica núm.
14, carrer El Castell, de l’àmbit PAU-2 del POUM, que haurà de complir la següent
prescripció particular:
-

En el projecte d’urbanització a realitzar en aquest polígon d’actuació es contemplarà,
tant en la memòria com en el seu pressupost, una partida d’obra destinada a
l’execució dels mencionats treballs de neteja i posada a punt, tant de l’arqueta de
captació com dels dos tubs de diàmetre 800 mm., que passen per sota del carrer
Migjorn.

SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats que han formulat al·legacions, amb
oferiment dels recursos que siguin pertinents.
D.M.A.

atenent la
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr.
sol·licitud formulada en escrit amb registre d’entrada E/003263/2019, de 2 d’octubre
2019.
VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- Publicar aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al DOGC i a la pròpia web de l’Ajuntament, en compliment
d’allò establert als articles 8.5.c), 88 i 107 de Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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QUART.- Aprovar definitivament el text refós del Pla de millora urbana d’ordenació
volumètrica núm. 14, carrer El Castell, de l’àmbit PAU-2 del POUM, de data octubre
de 2019, elaborat per l’arquitecte
i promogut per
Eichenwald, SL, representat per
:S.P.P.
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:A.B.P.

11. Donar compte del canvi de portaveu del grup polític Compromís amb TeiàEsquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
Es dona compte al Ple del canvi de portaveu del grup municipal Compromís amb
Teià – ERC, comunicat en escrit amb registre d’entrada 2019/10625, determinant
que a partir del mes de gener de 2020 la portaveu del grup será la Sra. Erica Busto
Navarro i suplent el Sr. Jordi Casanovas Garcia.
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La regidora Sra. Montserrat Riera Rojas, del grup municipal Cat+ERC manifesta el
següent:
“”Els motius pels quals vaig demanar a l’alcalde aquest canvi en aquesta funció de portaveu
són bàsicament motius de salut, però no patiu, ja veieu que faig bona cara, estic prou bé.
Primer manifestar la total i absoluta confiança amb la nova portaveu, Erica Busto, que segur
que ho farà perfectament i després agrair a l’alcalde el seu acompanyament i tot el que em
va ensenyar en aquesta entrada en el mon a vegades complicat de la política municipal, en
que jo era completament nova i un agraïment i també un agraïment al Francesc Ribas
perquè vaig aprendre molt també en aquesta tasca de portaveu, sempre anava un pas
endavant meu, bàsicament perquè intervenies abans que jo i també agrair als meus
companys i companyes de govern actual i sobretot, sobretot, als companys i companyes de
la legislatura passada per la confiança que em varen donar.”

La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, portaveu del grup municipal GT, exposa
el següent:
“”Vull agrair totes les hores, tota la dedicació, sempre la predisposició i el diàleg que sempre
hem tingut, que sempre tenim i sempre tindrem i crec que això ens enforteix i fa que les
coses tirin endavant i que estic segura que ho seguirem fent i que aquí juntes podrem amb
tot.“”

El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, portaveu del grup municipal Cs, indica el
següent:
“Desitjar-te el millor, ja t’ho vaig desitjar. És així i ens donem per assabentats”.

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, portaveu del grup municipal PSC-CD, manifesta
el següent:
“”Al sortint sort i a l’entrant molt d’èxit.”

“”Primer de tot, em sap greu les circumstàncies per les que jo passo a ser portaveu del grup
de govern, per sort, toquem fusta, tot va encarrilat en positiu i seguirà així i en tot cas també
la confiança que m’ha donat tot l’equip de govern i igual que la Montse en el seu moment, jo
també ara estaré aprenent molt de totes vosaltres i per tant amb moltes ganes de poder
aportar cosetes també en el Ple. “”

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat del canvi de portaveu del
grup municipal Cat+ERC amb efectes a partir del mes de gener de 2020.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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La regidora Sra. Erica Busto i Navarro, portaveu del grup municipal Cat+ERC,
exposa el següent:
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12. MOCIONS D’URGÈNCIA

12.1 PRP2020/95 Expedient 1/2020 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
Vista la proposta de l’Alcaldia, 2020/95, de data 27 de gener de 2020, referent a
l’aprovació de l’expedient 1/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits, la qual
no es troba inclosa a l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària per haver estat
elaborada amb posterioritat a la convocatòria, essent procedent la ratificació de la
urgència.
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25/06/2020 ALCALDE

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda declarar
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del
ROF.
***
Vista l’expedient 1/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de
200.569,00 euros.
Vist l’informe de la interventora municipal 016/2020, de data 27 de gener de 2020, en
el qual es fa constar els següents extrems:
““
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2
- Bases d’execució el pressupost, article 24.
SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat
a l’article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i,
respecte de les entitats locals, als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici
pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran [...] b) les obligacions
reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec als
crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses
en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176
TRLHL estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del
seu reconeixement, les obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació
d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec
als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de compromisos de
despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels
crèdits en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb
finançament afectat]”.
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De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,
“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL).
No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat
local (art. 176.2.a) TRLRHL).
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia
incorporació dels crèdits corresponents.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2
del present Reial Decret.”
Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix:
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o
concessions de quita i espera.”
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses
procedents de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la
qual cosa s’han d’adoptar les mesures oportunes per reduir el seu import al mínim
imprescindible:
- Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990),
les mesures estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada
ho sigui en l’exercici econòmic corresponent, la comptabilització de la
despesa es produeixi en el mateix exercici en el què es realitza la prestació. A
aquests efectes, assenyalar que, en general, es considera que la despesa
està degudament adquirida quan, en el moment de realitzar-se, existeix
consignació adequada i suficient, té competència l’òrgan que dicti l’acord i es
realitza el procediment de contractació corresponent.
- Respecte de les despeses no autoritzades (art. 26.2.c) RD 500/1990), les
mesures han de tendir a la seva eliminació, aplicant les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal i altra normativa vigent, realitzant, en tot cas, propostes
de despesa i retencions de crèdit.
QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i
26.1 RD 500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de
crèdit) es refereix a aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el
creditor ja havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions
recíproques, ja havia nascut el dret del creditor, de conformitat amb els acords que
en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de
diversa naturalesa no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de
l’entitat local. D’aquesta manera, encara que la despesa degudament compromesa
correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa obligació s’imputarà, en el
moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia modificació
pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels
crèdits amb finançament afectat, té caràcter obligatori.
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L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement
extrajudicial de crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis
anteriors per les quals, a 31 de desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost
cap de les tres fases del procediment de despesa: autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, quina
aprovació correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa
orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració en detriment del proveïdor.
CINQUÈ.- Les despeses contingudes en la relació no foren aplicades al pressupost
de l’exercici en què es realitzaren.
En tot cas, i sense perjudici de les responsabilitats que se’n derivin, per evitar
l’enriquiment de l’Administració per despeses d’exercicis anteriors que es van
realitzar sense cobertura legal procedeix tramitar expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
SISÈ.- Sense perjudici d’allò que disposa l’article 219 TRLHL quant a l’exclusió dels
contractes menors de l’àmbit d’aplicació de la fiscalització prèvia, en el control
financer que s’hagi d’efectuar a posteriori mitjançant tècniques d’auditoria (article
220 TRLHL) caldrà tenir en compte els següents aspectes relatius a la contractació
menor, àmpliament emprada per la Corporació:
- Acreditació de la capacitat d’obrar en els tercers contractistes
- Llindars d’import i llindars de durada dels contractes
- Acreditació dels tercers contractistes de no trobar-se en cap dels supòsits de
prohibició per contractar de l’article 60 LCSP.
A la vista d’aquesta i de les anteriors relacions d’obligacions (“O”) i d’autoritzacionsdisposicions-obligacions (“ADO”), aquesta Intervenció considera que podria existir un
recurs inadequat a la contractació menor, ja sigui perquè la suma de les factures
associades a un mateix objecte i tercer excedeixen dels llindars legals -15.000
euros, IVA exclòs, en el cas dels contractes de serveis i 40.000 € en el cas del
contractes d’obres-; ja sigui perquè els treballs contractats excedeixen la durada
màxima i improrrogable d’un any.
Aquest possible fraccionament es refereix a la contractació dels serveis de
manteniment de jardins i manteniment de camins inclosos en la relació, ja que no
s’ha pogut trobar cap contracte o conveni signat. Als efectes d’exonerar-se de
qualsevol responsabilitat administrativa, civil, penal i patrimonial, qui sota signa
adverteix de forma expressa als òrgans de contractació d’aquest possible
incompliment, i els insta a endegar els procediments de contractació que s’escaiguin,
en la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), aprovat pel RD Leg. 9/2017, de 8
de novembre.
SETÈ.- En el pressupost de l’exercici 2020 existeix crèdit adequat i suficient a les
aplicacions pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar
el reconeixement extrajudicial de crèdits.
VUITÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han
estat degudament conformades pel tècnic responsable.
NOVÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdits és del Ple.
Per tot això es fiscalitza amb OBJECCIÓ FISCAL pels aspectes continguts en el
apartat sisè.”
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Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i
l’article 176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de
l’estat de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions
derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin en
l’any natural del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden imputar
al pressupost en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ
reconeixement extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2
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Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per
a l’exercici 2019, prorrogat per a l’exercici 2020, en relació a la tramitació dels
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits per actes de convalidació
administrativa.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, el vot favorable del senyor alcalde-president i de 9 regidors
que pertanyen als grups municipals de Cat+ERC i JuntsxCat, i l’abstenció de 3
regidors que pertanyen als grups municipals de GT, Cs i PSC-CP, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 1/2020, de reconeixement extrajudicial de
crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en
l’exercici 2019, i no contretes al seu moment, per import global de 200.569.00 euros,
segons el detall que apareix a la relació 001 de factures extrajudicials gener, de data
30/01/2020.
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici
2020 els crèdits, per un import de 200.569,00 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que figuren a la referida relació 001 de factures extrajudicials gener,
de data 30/01/2020.
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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II CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

13.
Donar compte de la relació de resolucions de la núm. 751/2019 a la
número 854/2019 i de la núm. 1 a la núm. 29/2020
Vistes les relacions de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 751 a la núm. 854 de
2019 i de la número 1 a la número 29 de 2020.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les relacions de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 751 a la núm.
854 de 2019 i de la número 1 a la número 29 de 2020.
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14.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes
de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal,
que seguidament s’indiquen:
Informe

Data acord Junta
de Govern Local

Detall

222/2019
230/2019
238/2019

31/10/2019
07/11/2019
21/11/2019

239/2019
248/2019

21/11/2019
05/12/2019

Relació ADO 31/10/2019
Relació ADO 07/11/2019
Atorgament subvencions
Educació
Relació ADO 21/111/2019
Relació ADO 05/12/2019

per

concurrència-

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 31 d’octubre, 7 i 21 de
novembre i 5 de desembre de 2019, anteriorment detallats i els informes
d’intervenció amb reparament no suspensiu núm. 222, 230, 238, 239 i 248 de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre, 7 i 21 de
novembre i 5 de desembre de 2019 i dels informes d’intervenció núm. 222, 230,
238, 239 i 248 de 2019, amb reparament no suspensiu.

15.
Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització
amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament
s’indiquen:
Informe
247/2019

Núm. i data Resolució
R-2019/793 de 4/12/2019

Detall

261/2019
270/2019

R-2019/824 de 18/12/2019
R-2019/852 de 30/12/2019

Aprovació Caixa fixa 3r trim. 2019
Aprovació Caixa fixa 4t trim. 2019

Conveni entre Dp. Territori i Sostenibilitat GC,
Autoritat Transport Metropolita, Aj. Teià i
empresa Casas per a la millora de les
comunicacions
mitjançant millora serveis
regulars de transport públic de viatgers per
carretera a Teià

25/06/2020 SECRETARI

Vistes les resolucions
de l’Alcaldia núm. 2019/793, 2019/824 i 2019/852,
anteriorment detallades i els informes d’intervenció amb reparament no suspensius
núm. 247, 261 i 270 de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les resolucions de l’Alcaldia núm. 2019/793, 2019/824 i 2019/852 i
dels informes d’intervenció amb reparament no suspensius núm. 247, 261 i 270 de
2019.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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16. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
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16.1 Agraïment que formula el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup
municipal JuntsxCatalunya.
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal JuntsxCatalunya,
manifesta el següent:
“” Ja han passat alguns dies però ens agradaria felicitar a tots els que varen prendre part en
el projecte ‘Passes de Gegant’ dels gegants per la Marató i fins a Montserrat, primer per la
gesta que em sembla increïble i després per la motivació i per la finalitat.
Felicitar també als pessebristes de Teià perquè any darrera anys ens fan una obra d’art a La
Unió, que és l’exposició més concorreguda de la casa municipal i que no deixa de
sorprendre’ns, els felicitem profundament i desitjar la millora del cap de la Policia i una prec
en quant a subvencions municipals. Ens agradaria que les subvencions de les diferents
àrees estiguessin tallades totes, si pot ser, pel mateix patró, totes tinguessin les mateixes
condicions. Ens referim a que no pot ser que hi hagi una àrea que quedi romanent i que no
es pugui repartir entre les entitats, quan ja les subvencions no són molt voluminoses, que
quedi un romanent i per qüestions tècniques no es pugui repartir entre les entitats,
concretament de l’àrea de Cultura, com no passa per exemple en l’àrea d’esports que
s’acaba redistribuint entre totes les entitats que concorren al procés de subvencions: i això
és una feina que ja durant el mandat anterior ja vàrem apuntar alguna cosa i vàrem intentar
de fer alguna cosa però trobo que encara no està prou ben articulat. No pot ser que hi hagin
entitats, primer que se’ls hagi passat la subvenció en gran quantitat i que després en canvi
que hi hagi un romanent allà que no es pugui reutilitzar i es pugui redistribuir entre les
entitats culturals. I dos, que no s’atorguin subvencions entregades fora de termini.”

La regidora de Cultura, Sra. Olga Parra, respon el següent:
“Respecte això de les subvencions que jo és la primera vegada que ho he viscut; tot i que jo
no estic en Junta de Govern però ho hem comentat, és veritat, hi ha 12.000 euros en conjunt
per a les entitats de Cultura i no s’han pogut adjudicar tots perquè com bé saps això es fa en
funció de criteris tècnics, en aquest cas ho avalua la tècnica de Cultura i això comporta un
muntant determinat de diners que no arriba al que tenim previst. Jo també soc del parer que
s’ha d’arranjar, però provablement no repartint de manera, no se com dir-ne, aleatòria o
indiscriminada ni que sigui proporcional, segurament és així provablement la interventora hi
estarà d’acord i ens plantegem millorar la manera en que les entitats demanin aquestes
subvencions perquè crec que sí que podem arribar a que puguin assolir tots aquests diners
que hi tenim destinats i justament crec que s’ha fet altres vegades, penso que no és
novetat, no penso que ara siguem originals, però volem insistir en la formació a les entitats
perquè demanin adequadament aquestes subvencions i a les hores provablement podran
gaudir de tot aquest muntant que hi tenim destinat. A veure si ens en sortim.”
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La interventora, Sra. Anna Moreno Castells, indica que Esports ha tingut sobrant
perquè les entitats no compleixen.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 23:51 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
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