ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 29 D'ABRIL DE 2020
Identificació de la sessió:
Número.: 2/2020
Caràcter: Extraordinària
Forma: Telemàtica
A les 20:00 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària, que
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda.
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Hi assisteixen els regidors:

Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

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.
Es fa constar que la present sessió extraordinària es realitza de forma telemàtica,
mitjançant videoconferència amb l´aplicació Zoom, atesa la situació d´emergència
generada per l´evolució del coronavirus COVID-19, que ha portat al Govern de l´Estat
a dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l´estat d´alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària, i a l´empara de la Disposició Final
Segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es permet a les entitats
locals la realització de sessions a distància dels seus òrgans col·legiats amb mitjans
electrònics i telemàtics audiovisuals.
Oberta la sessió, l’alcalde Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent:
“Per tots nosaltres avui és una sessió plenària inèdita i podríem dir que històrica també, perquè
per primera vegada se celebra de manera telemàtica.
A més, a ningú no se li escapa que si aquesta sessió es produeix de manera telemàtica és
perquè el passat 11 de març de 2020 de març, l’OMS va declarar pandèmia internacional a la
situació d’emergència de salut pública provocada pel “coronavirus” i la ràpida propagació tant
a nivell nacional com internacional va motivar, o ha motivat, la necessitat de reaccionar de
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forma ràpida i d’adoptar mesures urgents i contundents amb l’objectiu d’esmorteir l’impacte
d’aquesta crisi sense precedents. És per això que tots els organismes públics, l’Ajuntament
de Teià, naturalment no n’és una excepció, al llarg d’aquestes setmanes, nosaltres ens
estrenem avui, i d’acord amb el Decret Llei corresponent en que s’habilita també a les
Corporacions municipals a l’organització d’aquest tipus de sessions plenàries i per la
necessitat de mantenir el funcionament podríem dir relativament ordinari de tot allò que ens
pertoca com a Corporació Municipal. És per tot això que hem de celebrar aquest Ple de
manera telemàtica.
Deixeu-me dir també diversos agraïments, avui especials atesa la naturalesa inèdita i
històrica d’aquesta sessió plenària:
La primera, vull agrair molt molt especialment al nostre tècnic informàtic, en Jordi Badia, per
totes les facilitats que ha posat a disposició de Secretaria, del Govern municipal, dels
treballadors municipals, dels membres de la Corporació municipal, independentment que
siguem al govern o a l’oposició; però molt especialment aquest agraïment al Jordi Badia
perquè si ara aquesta sessió plenària és possible és gràcies a la seva intervenció com a tècnic
informàtic del nostre Ajuntament i insisteixo que aquest agraïment va també més enllà perquè
si l’Ajuntament de Teià s’ha pogut caracteritzar, com molts altres, molt aviat de l’inici de la
crisi derivada d’aquesta pandèmia per les possibilitats del teletreball al personal municipal, ha
estat també per la seva traça i per la seva capacitat tècnica de posar a l’abast de tots
nosaltres, treballadors i treballadores, les possibilitats del teletreball que hem anar duent a
terme al llarg de totes aquestes setmanes.
També un agraïment especial al secretari de la Corporació, al qual ja he saludat a l’inici
d’aquesta sessió i al personal de Secretaria i d’Intervenció, perquè, clar, aquesta ha estat una
convocatòria des d’un punt de vista administratiu particular i hem d’agrair l’esforç del Dep. de
Secretaria, amb el secretari al capdavant, per fer possible que la documentació arribés a tots
els membres de la Corporació municipal i tota l’assistència que hem tingut al llarg d’aquests
dies de confinament i de teletreball.
I Agrair-vos naturalment a tots vosaltres, regidors i regidores, portaveus municipals de la
Corporació, també totes les facilitats rebudes en les diverses comunicacions que hem tingut
per diverses fons telemàtiques que ens ha estat possible i agrair-vos que tots estigueu també
presents en aquesta sessió plenària telemàticaHem fet altres sessions d’òrgans col·legiats de forma telemàtica, ho hem fet amb les Juntes
de Portaveus, que ja n’hem organitzat diverses, ho hem fet amb les CI també de manera
inèdita i ho hem fet cada 15 dies amb les Juntes de Govern Local i avui és el torn d’aquesta
sessió plenària.
També aprofito l’avinentesa per expressar, de la mateixa manera que he fet els agraïments
oportuns anteriorment, he passat també una nota de condol al Josep Guitat per la defunció,
fa poques hores, de la seva mare. Josep Guitart, un treballador municipal i per tant en nom
de tots li fem arribar el nostre condol més afectuós.
Com també vull aprofitar aquesta sessió telemàtica per expressar també un condol a totes
les famílies de Teià, teianencs i teianenques que, ja sigui relacionada per la situació de la
pandèmia del coronavirus, han perdut algun familiar, independentment d’on ha residit i crec
que han estat dies colpidors per tots nosaltres i molt especialment colpidors per aquelles
famílies que han perdut algun familiar al llarg d’aquestes llargues setmanes, entre altres coses
perquè els comiats dels difunts ha estat un comiat envoltat de mesures derivades de l’alarma
i la situació d’emergència.
Agraeixo també avui, perquè dies abans anticipava en Junta de Portaves que no era segur
que hi pogués ser la regidora Olga Parra, regidora de Sanitat, Cultura i Patrimoni Històric,
perquè sabem les seves obligacions al cap davant de la seva tasca com a metgessa en el
seu cas a l’Hospital universitari Sagrat Cor; no podíem garantir que arran de la seva activitat
professional i de la seva responsabilitat com a metgessa i pneumòloga pogués assistir a
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aquesta sessió plenària. Per tant, el meu agraïment per ser present i per tota la feina que feu
el personal sanitari de tot el país.”

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts x Catalunya,
fa constar el següent:
“Tractant-se com és una sessió totalment extraordinària, que no hi haurà lloc a precs i
preguntes, aprofitem aquest primer instant de torn de paraula per agrair també, per afegir-nos
a tots els agraïments i el condols que ha fet l’Andreu Bosch com alcalde i afegir-ne un que és
l’agraïment a la feina feta per tots els regidors i regidores i a l’Andreu Bosch com alcalde,
perquè esteu fent una molt bona feina en moments d’una extraordinària excepcionalitat i us
ho agraïm des del nostre grup municipal.

25/06/2020 ALCALDE

I el nostre agraïment a la Comunitat educativa per la feina que estan fent des de casa,
per continuar la tasca educativa.”
La regidora Sra. M. Núria Andinyac i Lladó, portaveu del grup municipal Gent de Teià,
fa present el següent:
“Per donar inici, també m’uneixo a les paraules que ha dit l’alcalde Andreu Bosch
d’agraïment i de condol per a totes les famílies que hagin perdut algun membre en
aquests temps i com deia també el Francesc, gràcies també a tot el Consistori perquè
des d’un inici que jo crec que estem treballant tots molt estretament, amb molta
transparència i crec que en aquests moments és l’important, demostrar al final tots
unitat en això i de tirar aquesta lluita entre tots conjuntament.”
El regidor Sr. David Basi i Limiñana, manifesta el següent:
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“Com no pot ser d’una altra manera, unir-me també als agraïments i condol i agrair al govern
municipal la bona tasca que està fent i també la informació que ens està donant a l’oposició
envers aquesta situació.”

El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, expressa el següent:
“Els meus condols, poca cosa més es pot dir, oi?.
Felicitar a tots aquells que s’està preocupant per la gent; al voluntariat, a la gent que en
aquests moments difícils està treballant per la Comunitat i recordar a tots que estem al principi
encara i queda molt i dit tot afegir-hi més paraules tampoc valdria.”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Seguidament s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:
I.

PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar: PLE2020/1 Ordinària 30/01/2020

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de gener de 2020.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents acorda aprovar l’acta de la
sessió plenària corresponent al dia 30 de gener de 2020, en el seu redactat original,
sense introduir cap modificació, ni rectificació.
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2. PRP2020/152 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 2020/63 de 3 de
febrer, d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Premià
de Dalt per a l'impuls dels polígons d'activitat econòmica.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 11 de febrer de 2020, en relació
a la proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/63, de 3 de febrer,
que seguidament es transcriu:
“”
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Assumpte: APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT PER A L’IMPULS DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA.

Atesa la necessitat de tenir la tramitació finalitzada abans del 6 de febrer 2020 per
presentar la sol·licitud del recurs econòmic “Actuacions de Suport a la Indústria” del
Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals 2020 de la Diputació de
Barcelona, en la que es dona suport a accions de millora i dinamització dels polígons
de serveis operatius i estratègics, promoció i comercialització per a l’atracció
d’inversions, creació de foment d’entitats de gestió, mancomunació de serveis o
gestió conjunta de diferents PAE entre altres.
Atès que el conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Premià de Dalt té com a
objectiu definir la cooperació interadministrativa per a l’actualització del cens
empresarial dels seus polígons industrials, per a la diagnosi de les seves
característiques i per a la realització d’un pla de millora que permeti l’atracció de
noves empreses.
Atès que el cost d’aquesta actuació serà de 25.000’00 €, dels quals està prevista la
concessió d’una subvenció d’import 15.000,00 € per part de la Diputació de
Barcelona, assumint l’Ajuntament de Premià de Dalt el cofinançament d’aquesta
actuació, aportant l’import de 10.000’00 €, corresponent a la imputació del cost de
la tècnica d’empresa i emprenedoria per la seva dedicació a la referida actuació.
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació
als convenis de col·laboració entre administracions públiques.
Atès que l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, determina l’atribució de l’alcalde per a l’exercici d’accions administratives
de competència del Ple de l’Ajuntament, en cas d’urgència, donant compte a aquest
en la primera sessió que es convoqui, a l’objecte de la seva ratificació.
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En ús de les atribucions conferides a l’alcalde per la legislació vigent,
RESOLC:
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PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Teià i l’Ajuntament de Premià de Dalt per a l’impuls dels polígons
d’activitat econòmica, que s’acompanya com annex a aquest acord, formant-ne part
a tots els efectes legals.
SEGON- AUTORITZAR el senyor alcalde-president per a la signatura del referit
conveni de col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels
anteriors acords.
TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració a La Direcció General d’Administració Local del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Premià de Dalt per al seu
coneixement i als efectes pertinents.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera reunió que es
convoqui, als efectes de la seva ratificació.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el següent
acord:

ANDREU BOSCH I
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3. PRP2020/280 Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2020/120,
d'aprovació del conveni de col·laboració supramunicipal 2020-2021 entre
l'Ajuntament d'Alella, El Masnou i Teià per a l'impuls conjunt d'accions per al
desenvolupament econòmic i l'ocupació
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 10 de març de 2020, referent a la
ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/120, de 21 de febrer, que
seguidament es transcriu:
“”
Assumpte: APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUPRAMUNICIPAL
2020-2021
ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ PER A
L’IMPULS CONJUNT D’ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
L’OCUPACIÓ.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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RATIFICAR en la seva integritat la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/63, d’aprovació
del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a l’impuls dels
polígons d’activitat econòmica, anteriorment transcrita.
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Atès que l’aprovació del conveni de col.laboració supramunicipal 2020-2021 entre
l’Ajuntament d’Alella, El Masnou i Teià per a l’impuls conjunt d’accions per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació, és requisit per a poder sol.licitar el recurs
econòmic del CLSE (Centre Local de Serveis a les Empreses) a la Diputació de
Barcelona, abans del 21 de febrer.
Vist que els ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià compten amb una important
experiència pel que fa a la cooperació en l’ impuls de projectes i la gestió de serveis
en diferents àmbits de les competències municipals i, especialment, en el del
desenvolupament i la promoció de les economies locals i l’ocupació.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

Donat que entre aquestes accions de cooperació es poden destacar les relatives al
Centre d’Empreses Casa del Marquès, les polítiques de mercat de treball, els
programes Catalunya Emprèn, Reempresa i Enfeina’t, o l’organització de jornades
de sensibilització i promoció de l’emprenedoria (Enlaira’t) i l’ocupació.
Vist que aquests precedents dibuixen clarament un àmbit de col·laboració
subcomarcal que ha donat fruits positius tant pel que fa a l’efectivitat de les diferents
actuacions com a l’eficiència derivada de compartir experiències, recursos i
esforços. Alhora, aquests tres municipis comparteixen característiques
sociodemogràfiques semblants que apunten també a la conveniència d’aquella
cooperació.
Vist l’informe tècnic confeccionat per la tècnica de promoció econòmica en la que
es posa de manifest la voluntat compartida de tramitar un conveni de col·laboració
per a impulsar accions per al desenvolupament econòmic i l’ocupació entre
l’Ajuntament d’Alella, el Masnou i Teià.
Vista la proposta de minuta de conveni de col·laboració que forma part de
l’expedient 2020/287
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació
als convenis de col·laboració entre administracions públiques.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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RESOLC:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per impulsar accions per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació dels ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià
per als anys 2020 i 2021.
SEGON.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.
TERCER.- Ratificar aquesta Resolució pel proper Ple ordinari que es convoqui.
6
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QUART.- NOTIFICAR el corresponent acord a l’Ajuntament d’Alella i el Masnou per
al seu coneixement i als efectes pertinents.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el següent acord:

RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm.. 2020/120, de 21 de febrer, d’aprovació
conveni de col·laboració supramunicipal 2020-2021 entre els Ajuntaments d’Alella,
El Masnou I Teià per a l’impuls conjunt d’accions per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació.

25/06/2020 ALCALDE

4. PRP2020/428 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 51 d'aprovació de
la modificació de l'Ordenança núm. 51
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de dat 14 d’abril de 2020, en relació a la
proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/197, de 23 de març,
que seguidament es transcriu:
“”
Assumpte: MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA NÚM. 51.- PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE
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LLIBRES, CD, DVD I ALTRES
Vista la proposta de la regidoria d’Hisenda de data 5 de març de 2020, en relació a la
modificació de l’Ordenança núm. 51, reguladora del Preu Públic per a la venda de llibres, CD,
DVD i altres.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança en vigor, es
proposa al Ple la aprovació de la següent proposta d’acord, per a la seva entrada en vigor una
vegada es publiqui definitivament.

25/06/2020 SECRETARI

Vist l’informe emès per la Interventora núm. 052/2020 de 5 de març de 2020.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/175 de 17 de març, es va resoldre desconvocar la
sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 19 de març, atenent les noves recomanacions dictades pel
Govern de la Generalitat de Catalunya, com a mesures preventives davant l’estat d’alarma declarada
i per la necessitat d’evitar la propagació de la infecció del COVID-19.

Atès que es considera convenient avançar la tramitació de l’aprovació provisional de
l’Ordenança Fiscal núm. 23, per tal que la seva vigència sigui anterior a la data de celebració
de l’activitat del Maridatge dels Sentits d’enguany.

JOSÉ MARIA BLANCO
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De conformitat amb el que està establert per l´artícle 21.1.K de la Llei de Bases del Règim
Local, que confereix a l’alcalde facultats en matèries de competència del Ple, en cas
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d´urgència, donant compte posteriorment al Ple en la primera sessió que es convoqui per a la
seva ratificació,
RESOLC:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2 de l’Ordenança 51, reguladora
del Preu Públic per la venda de llibres, CED, DVD i altres, quedant el següent redactat:
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Article 2
Els preus públics de venda seran els següents:
LLIBRES, CD, DVD I ALTRES
Els Privilegis de Teià
Teià més de 1000 anys
Els Ocells de Teià i el Masnou
CD i DVD
Signaculums de plom
Sesterci de Trajà del jaciment de Vallmora
El vi tarraconense i Laietà, actes del simpòsium
Dels treballs de les dones o altres històries
Copa serigrafiada de 21 cl
Copa serigrafiada de 30 cl
Plats, coberts i tovallons
Activitats o tallers que no necessitin material
Activitats o tallers que necessitin material
Activitats o tallers de majors necessitats
Sopar dels sentits
Tastos gastronòmics: beguda
Tastos gastronòmics: tapa, postre o beguda
Tastos gastronòmics: tapa o postre 1
Tastos gastronòmics: tapa o postre 2
Tastos gastronòmics: tapa o postre 3
Tastos gastronòmics: tapa o postre 4
Merchandising petit format

6,49 €
9,73 €
8,65 €
6,49 €
31,20 €
5,41 €
46,80 €
5,20 €
1,00 €
1,50 €
0,50 €
10,00 €
15,00 €
40,00 €
60,00 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €

Segon: EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, així com l’expedient
complet de la modificació de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

25/06/2020 SECRETARI

Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui tinguin un
interès directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una vegada
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text íntegre de la
modificació de l'ordenança aprovada.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple en la propera reunió que es convoqui per a la seva ratificació.
“”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el següent acord:
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RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/197, de 23 de març, d’aprovació de

la modificació de l’Ordenança núm. 51.- Preu Públic per la venda de llibres, CD, DVD
i altres.

5. PRP2020/429 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/198,
d'aprovació de la modificació de crèdit 1/2020
Vist el dictamen de la comissió Informativa de data 14 d’abril de 2020, referent a la
proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/198, de 23 de març,
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 001/2020, de transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries, que seguidament es transcriu:
“”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

DE

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 01/2020, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 054/2020.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019 i
els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la necessitat i urgència
de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el Pressupost municipal per a la seva
adequada atenció.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/175 de 17 de març, es va resoldre
desconvocar la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 19 de març, atenent les noves
recomanacions dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, com a mesures
preventives davant l’estat d’alarma declarada i per la necessitat d’evitar la propagació de la
infecció del COVID-19.
Atès que es considera convenient no demorar la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 1/2020 i procedir a la seva exposició per tal d’agilitzar les actuacions de reparació
emparades en el referit expedient.
De conformitat amb el que esta establert per l´artícle 21.1.K de la Llei de Bases del Règim
Local, que confereix a l’alcalde facultats en matèries de competència del Ple, en cas
d´urgència, donant compte posteriorment al Ple en la primera sessió que es convoqui per a la
seva ratificació,
RESOLC:

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI
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ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 001/2020
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 001/2020, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la següent
forma:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

240 3400 6320000

Edificis i altres construccions

21.000,00 €

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

160 929 500

Fons de contingència

21.000,00 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC01/2020 de transferències de crèdits sigui exposat al públic
durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el
Butlletí Oficial de la província, podent els interessats examinar i presentar les reclamacions
que estimin pertinents.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient de
modificació pressupostària núm. MC01/2020, de transferències de crèdits.
TERCER.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es convoqui per a la seva ratificació.
“”

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 11
regidors que pertanyen als grups municipals Cat+ERC, JuntsxCatalunya, GT i PSC i
l’abstenció del regidor que pertany al grup municipal de Cs, adopta el següent acord:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/198, de 23 de març, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 001/2020, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.

6. PRP2020/431 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/201,
d'aprovació de la modificació parcial de la RLT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 14 d’abril de 2020, referent a la
proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/201, de 24 de març,
d’aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs de treball per creació de dos
llocs de treball nous, que seguidament es transcriu:
“”
Assumpte:

Aprovació Modificació Parcial de la Relació de Llocs de Treball per creació
de dos llocs de treball nous.

Atès que la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, aprovada en sessió plenària del
dia 21 de maig de 2002, ha de ser objecte de modificació parcial per la necessitat de creació
del lloc de treball de tècnic d’Administració General de l’àrea de Serveis Generals, al
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determinar l’article 52 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març. de Règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que en les Corporacions
locals de més de 5.000 habitants, en tot cas, serà un funcionari de carrera del grup A1 el que
pot ser nomenat accidental per cobrir les vacants i baixes per incapacitat temporal per període
superior al mes dels llocs de treball de secretari i interventor, així com la creació del nou lloc
de treball de conserge mantenidor d’equipaments esportius municipals, anteriorment coberta
per contracte de prestació de serveis dins del capítol 2 de despeses del Pressupost municipal.
Atès que consta a l’expedient tramitat la descripció dels dos llocs de treball objecte d’aquesta
modificació parcial de la relació de llocs de treball, amb les seves característiques essencials:
denominació, funcions assignades, requisits exigits per ocupar-lo, jornada i règim de
dedicació, nivell de complement específic i destí, forma de provisió i la taula retributiva final
derivada de l’aplicació de la valoració dels llocs de treball.

ANDREU BOSCH I
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Atès que la proposta de modificació ha de ser objecte de negociació prèvia en la mesa de
negociació, a realitzar el proper dia 11 de març 2020, per aplicació del que disposen els
articles 34 i 37 c. del Text Refós de l’”Estatuto Basico del Empleado Público”, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre.
Atès que l’aprovació de la relació de llocs de treballs i concretament de les seves modificacions
correspon al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte
de delegació.
Atès que la proposta de modificació de la relació de llocs de treball no suposa una modificació
de la plantilla orgànica aprovada juntament al Pressupost Municipal de l’exercici 2020, realitzada
en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020, havent restat definitivament aprovat en data 2
de març de 2020, en no haver-se presentat al·legacions o reclamacions en la seva contra,
després d’haver-se exposat al públic per termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci
al BOPB de data 10 de febrer de 2020.
Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, ref. 11/2020, de data 9 de març de 2020.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/175 de 17 de març, es va resoldre
desconvocar la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 19 de març, atenent les noves
recomanacions dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, com a mesures
preventives davant l’estat d’alarma declarada i per la necessitat d’evitar la propagació de la
infecció del COVID-19.
Atès que es considera convenient avançar la tramitació de l’aprovació de la modificació parcial
de la relació de llocs de treball per creació de dos llocs de treball nous, per tal d’agilitzar el
procés de selecció dels llocs de treball prèvia aprovació de l’oferta d’ocupació, tenint en
compte que properament es produirà la jubilació per edat del secretari de l’Ajuntament.
De conformitat amb el que està establert per l´artícle 21.1.K de la Llei de Bases del Règim
Local, que confereix a l’alcalde facultats en matèries de competència del Ple, en cas
d´urgència, donant compte posteriorment al Ple en la primera sessió que es convoqui per a la
seva ratificació,

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2
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PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Teià, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de març
de 2002, en el qual s’inclou la fitxa descriptiva del lloc de treball de tècnic d’Administració General
de l’àrea de Serveis Generals i el lloc de treball de conserge mantenidor d’equipaments esportius
municipals, objecte de modificació, amb assignació de funcions, atribucions i comeses que han
de realitzar el personal que ocupi els referits llocs de treball i determinació de l’escala, subescala,
la classe i la categoria a què han de pertànyer les persones que ocupin els llocs de treball, així
com la taula retributiva final derivada de l’aplicació de la valoració dels llocs de treball.
SEGON.- PUBLICAR íntegrament l’acord adoptat, així com les característiques essencials dels
llocs de treball de tècnic d’Administració General de l’Àrea de Serveis Generals i de conserge
mantenidor d’equipaments esportius municipals, objecte de l’expedient de modificació parcial de
la relació de llocs de treball.

ANDREU BOSCH I
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TERCER.- TRAMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial de la relació
de llocs de treball d’aquest Ajuntament, a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, via EACAT.
QUART.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podran els interessats
interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la rebuda de la notificació, davant l’alcalde d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-; o recurs contenciós.administratiu davant els Jutjats del Contenciós -. Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació, de conformitat amb el que
disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.
Si s’optés per interposar recurs de reposició potestatiu, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui expressament resolt o s’hagi produït el seu desistiment per
silenci. Així mateix es podrà exercitar qualsevol altre recurs que consideri pertinent
CINQUÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal funcionari i laboral
d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.

“”
“”Es tracta en aquest cas d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball, en la que creem
una nova figura que és la del tècnic d’Administració General, que és una figura necessària a
l’Ajuntament per pilotar el relleu tant de la secretaria del secretari com del propi secretari que
en un futur està arribant al mon de la jubilació i per tant necessitem crear una figura que pugui
d’alguna manera fer aquesta transició.
Per tant, aquesta figura del tècnic d’Administració General és una de les que proposem. La
segona és el conserge dels equipaments del poliesportiu.
Fins ara teníem una persona que estava en capítol 2. Capítol 2 és una subcontractació a una
empresa. Una persona que desenvolupa tota la seva activitat en un centre de treball nostre i
d’alguna manera la seva activitat la planifica un dels nostres tècnics, el més adient és que
formi part de la nostra pròpia plantilla. Per tant, també l’incorporem en la Relació de Llocs de
Treball aquesta figura. “”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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El regidor de Recursos Humans, Sr. Santiago Albert i Seseña, exposa el següent:
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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 el següent
acord:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/201, de 24 de març, d’aprovació de
la modificació parcial de la relació de llocs de treball per creació de dos llocs de treball
nous.

7. PRP2020/270 Adhesió al manifest de les Corporacions Locals per impulsar
l'esport femení

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 10 de març de 2020, referent a l’adhesió
al manifest de les Corporacions Locals per impulsar l’esport femení.
Atès que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, l’Institut Català de les Dones i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
han endegat una campanya de promoció de l’esport femení.
Atès que l’objectiu principal de la campanya és promoure la presencia de l’esport femení als
mitjans audiovisuals i convertir-lo en un contingut d’interès i capaç d’atraure l’audiència. Volen:
* Trencar estereotips i tòpics (socials i mediàtics) respecte l’esport femení
* Conscienciar els professionals dels mitjans de la necessitat d’un tractament acurat i no
estereotipat de l’esport femení (i masculí)
* Normalitzar els rols de les dones en la pràctica esportiva (entrenadores, directives,
àrbitres, etc.)
Vist el contingut del Manifest de compromís de les Corporacions Locals per impulsar l’esport
femení, que es transcriu a continuació:

“”La manca de visibilitat de les dones en la societat ha estat un dels factors
que han contribuït a la discriminació de gènere. Per aquest motiu, fer visibles
les aportacions de les dones als diferents àmbits esdevé una actuació
imprescindible per avançar cap a la igualtat. Així mateix, el respecte del dret
de les dones a ser tractades sense discriminacions i una materialització de la
incorporació de la perspectiva de gènere en la societat contribueix a crear
referents per trencar estereotips. El món de l'esport no n'és una excepció.
En aquest context, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en
col·laboració amb la Secretaria General de Esport de l'Activitat Física
del Govern de la Generalitat, l'Institut Català de les Dones (ICD) i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), impulsa la campanya
#ThoEstasPerdent amb l'objectiu de fomentar l'esport femení en els mitjans
de comunicació.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Aquest campanya és, també, un punt de partida per promoure, i vincular-hi,
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accions encaminades a aconseguir la igualtat de gènere en l'esport, en
tots els seus vessants.
1. Promoure la presència de la campanya #ThoEstasPerdent en els
mitjans de comunicació i a les xarxes socials municipals, així com en
els diferents espais esportius.
2. Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió
municipal de l'esport i de l'activitat física per garantir la plena igualtat
d'accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i
condicions, en tots els àmbits i nivells.
3. Treballar per promocionar la pràctica fisicoesportiva de les noies i
dones, i garantir que en gaudeixen en condicions d'igualtat i en un
ambient segur exempt de violències i discriminacions.
4. Contribuir a superar els estereotips sexistes relacionats amb l'àmbit
de les activitats fisicoesportives.
5. Vetllar pel respecte a les professionals de l'esport, tècniques,
dirigents i entrenadores, en el desenvolupament de la seva tasca diària.
6. Analitzar l'ús i la gestió de les instal•lacions i els espais esportius i de
lleure des de la perspectiva de gènere. Garantir el dret de les dones a gaudir
de condicions d'igualtat en l'accés i la utilització de les instal·lacions
esportives.
7. Acostar la pràctica fisicoesportiva a noies i dones en situacions
especifiques, de tal manera que sigui un element d'inclusió i no de doble
discriminació,
8. Vetllar pel tractament de gènere correcte en la informació, en la
documentació i en els espais web i de comunicació municipals. Evitar
un ús del llenguatge discriminatori i de recursos estereotipats, també en
les imatges.
9. Fomentar la presència de dones esportistes en els mitjans de
comunicació municipals i els espais de difusió esportius.

Avui dia, l'activitat física i l'esport suposen una part essencial de la cultura
dels pobles, perquè enriqueixen la societat i afavoreixen la salut i la qualitat
de vida de les persones. Per la seva potencialitat educativa i mediàtica,
constitueixen un àmbit motor de canvi social que ha de contribuir a promoure
la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat, la inclusió de les diferencies,
el foment del benestar de les persones, el coneixement del propi cos i el
sentiment de pertinença.
Els ens locals, corn a administracions més properes a la ciutadania,
tenen la capacitat d'implementar accions concretes a favor de la igualtat.
Catalunya, mitjançant els seus municipis, ha tingut un paper capdavanter en
el món de l'esport i cal que el tingui també en la incorporació de la
perspectiva de gènere en aquest àmbit. “

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Els municipis del nostre país compten amb un important teixit
e s p o r t i u profundament arrelat al territori, que ja fa temps que ha iniciat un
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camí compromès pel que fa a la no-discriminació i a la igualtat de gènere en
el món de l'esport. Amb t o t , e n c a r a r o m a n e n o b s t a c l e s i p a r a n y s q u e
d i f i c u l t e n l a p a r t i c i p a c i ó , e l reconeixement i la visibilització de les dones.
Les corporacions locals que s'adhereixen a aquest document es
comprometen a avançar cap a una gestió municipal que garanteixi la
igualtat de gènere pel que fa a la promoció de l'esport en el seu territori, a
evitar reproduir estereotips de gènere i a donar mes visibilitat a les dones
esportistes. Els ens locals també es comprometen a formar en perspectiva
de gènere el seu personal i a fomentar la presència paritària entre el
personal dels serveis d'esports i persones vinculades. “

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Junts per
Catalunya, manifesta el següent:
“Lògicament estem a favor de l’adhesió a aquesta moció, malgrat que pensem que la proposta
hauria de penjar més de l’àrea de Drets Civils i Igualtat..
Després ja en passarem una altra per declarar municipi feminista, però la discriminació no és
només a l’esport que també: ens agradaria que tot aquest reguitzell de bones intencions es
fessin extensius a totes les etapes, a totes les faccions de la vida i de la convivència entre els
uns i els altres, també a la Cultura hi ha discriminacions per raó de gènere. Avui precisament
que és el dia internacional de la dansa, tots sabem de l’estereotipat que està la dansa, aquest
cas és al revés, no?. Que als espectacles sembla que només hagin de ser dones i els homes,
en aquest cas passen discriminació, cada vegada ho estem combatent més i cada vegada
els ballarins que tenen renom i se’ls visualitza. Però naturalment no podem estar en contra
d’aquesta Moció, ans al contrari que volem que s’estengui a tots els àmbits de la vida humana.”

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch Rodoreda, indica el següent:
“”Gràcies regidor. En aquest cas, aquesta anàlisi, aquest debat el vàrem tenir en el context
del govern, però tenint en compte la procedència d’aquesta Moció, que és absolutament
transversal, la campanya de foment de l’esport femení T’ho estàs perdent, al final, malgrat que
treballem de manera transversal tots aquests aspectes, vàrem decidís de penjar directament
de l’àrea d’Esports perquè és l’origen per part també del Govern de la Generalitat i de la
mateixa manera amb criteri transversal, hi estem d’acord. “”

La regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent
de Teià, manifesta el següent:
“Evidentment estic a favor d’aquest manifest i com bé diu el manifest, aquest és un punt de
partida per promoure i vincular-hi accions que vagin encaminades a aconseguir aquesta
igualtat de gènere en l’esport. Crec que tots aquests propòsits, aquests bons propòsits que
estan remarcats en aquest manifest, ara els hem de transcriure realment en plans d’acció
perquè realment siguin efectius i que es vegin una realitat i ja hem començat a promoure un
equip femení de futbol, que malgrat que la gent hagi jugat o no hagi jugat o li agradi o no, ho
veuen com jugar a futbol un equip de dones, no? I crec que això és molt important i crec que
també s’ha de fomentar amb el bàsquet, sempre ha tingut un equip femení super potent, ara

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

El regidor d’Esports, Sr. Jordi López Sánchez, indica que és una moció de suport a
l’esport femení i que ja s’ha realitzat per l’Ajuntament una jornada de futbol femení
donant suport a aquest manifest.
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no el tenim, potser també l’hem de promoure allà, em refereixo que hem de crear un pla d’acció
per incentivar que les dones s’apuntin a l’esport.”

La regidora Sra. Erica Busto Navarro, en representació del grup municipal Cat+ERC,
manifesta el següent:
“”Una mica repetir el que ja ha dit l’Andreu: Totalment a favor del que ha dit el Francesc;
Evidentment ens podem quedar només en l’àmbit de l’esport, és en tots els àmbits de la
nostra vida on hem de fomentar aquesta equitat . També comentar el que deies Núria, hem
començat amb aquest equip de futbol femení que crec que pot animar a altres dones del poble
i d’altres esports a que s’animin a fer equips i confiem i esperem que en un futur també
puguem ficar la força en això, en que les dones perdin, no se si s’ha de perdre la por, perquè
jo considero que no és un tema de por, potser de temps i a vegades de confiança i
evidentment el nostre vot és a favor de la Moció. “”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Primer.- ADHERIR-SE al Manifest de les Corporacions Locals per impulsar l’esport
femení, difós per la campanya en favor de visibilitat de la pràctica de les dones i la
igualtat de gènere en el mon de l’esport, promoguda pel Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC), en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones (IC) i la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Segon.- Donar trasllat de l’acord a les entitats promotores de la campanya.

8. PRP2020/337 Aprovació conveni amb l'Ajuntament del Masnou per al traspàs
dels usuaris del Servei d'abastament d'aigua potable del sector 1 i 2 dels
carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l'Ajuntament de Teià
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de març de 2020, referent a
l’aprovació de conveni amb l’Ajuntament del Masnou per al traspàs dels usuaris del
Servei d'abastament d'aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII,
Molina i Montserrat a l'Ajuntament de Teià
Atès que actualment el servei municipal d’abastament d’aigua potable al sector del Pi
de l’Indià, ubicat al terme municipal de Teià, ve prestant-se per l’Ajuntament d’El
Masnou, a través de la concessionària del servei, atès que dita urbanització, tot i que
pertany al municipi de Teià, per motius tècnics, no està connectada a la xarxa del
municipi de Teià.
Atès que el conveni a formalitzar amb l’Ajuntament del Masnou té l’objectiu de
formalitzar el traspàs dels abonats del sector (S1 i S2) del municipi de Teià, i en la
seva gestió i explotació a càrrec de la concessionària del servei

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Signatura 2 de 2
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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:
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Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en relació
als convenis de col·laboració entre administracions públiques.
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’esborrany de conveni a formalitzar amb l’Ajuntament del
Masnou per al el traspàs dels abonats del sector (S1 i S2) del municipi de Teià, i en
la seva gestió i explotació a càrrec de la concessionària del servei, que s’acompanya
com annex a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

TERCER.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de col·laboració
a La Direcció General d’Administració Local del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Masnou i a la concessionària del
servei, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA -SOREA-, per al seu
coneixement i als efectes pertinents.

9. PRP2020/374 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Teià i l'Ajuntament del Masnou per a l'execució de la franja perimetral de
protecció d'incendis al sector de la Vinya-Pi de l'Indià.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 12 de març de 2020, en relació al
conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Teià i l’Ajuntament del
Masnou per a l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals del sector de
la Vinya i Pi de l’Indià.
Vista la minuta de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Teià i
l’Ajuntament del Masnou per a l’execució de la franja de protecció contra incendis
forestals del sector de la Vinya i Pi de l’Indià en aplicació de les mesures de prevenció
d’incendis forestals establerts per la llei
Atès que l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, determina que els municipis exerceixen com a
competència pròpia la prevenció i extinció d’incendis.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2
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SEGON- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit conveni de
col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels anteriors acords.
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Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, en relació als
convenis de col·laboració entre administracions públiques.
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’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Teià i l’Ajuntament del Masnou per a l’execució de la franja de protecció
contra incendis forestals del sector de la Vinya i Pi de l’Indià en aplicació de les mesures
de prevenció d’incendis forestals establerts per la llei, que s’acompanya com annex a
aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

TERCER.- REMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública, als efectes previstos a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.
QUART.- NOTIFICAR aquets acords a l’Ajuntament del Masnou, per al seu
coneixement i als efectes pertinents.

10. PRP2020/325 Moció per declarar Teià, Municipi Feminista
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 12 de març de 2020, referent a
la Moció per declarar Teià, Municipi Feminista, en la qual s’exposen els següents
extrems:
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran”
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals,
2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
recull en la seva exposició de motius que:
● La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
(CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2
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SEGON.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del referit
conveni de col·laboració i de quants documents siguin necessaris en execució dels
anteriors acords.
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de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent
evocar els avenços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de
Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.
● La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus
membres.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al
lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota
mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real
de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent
gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit,
ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de
les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que
mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que
ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la
vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en
totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els
àmbits i des de les seves arrels.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

● L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
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Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que
arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb
pensions mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a
l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o
la cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de
les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes
ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada
més cruesa.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi
produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques,
en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les
discriminacions masclistes,
“”Una mica en la línia de tots aquests manifestos que ja existeixen tan a nivell europeu com a
nivell de l’art 14 de la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia, donar un reforç a
nivell municipal a totes aquestes polítiques feministes, on caldrà treballar de fons perquè es
cert que, no diré que partim de zero, perquè no és cert, ja s’han anat fent algunes cosetes.
Però si que es veritat que és la 1a vegada que tenim aquesta àrea especialitzada i per tant
serem punyents en que aquesta equitat sigui real al municipi de Teià.
Els acords els ha llegit el secretari. Per la meva part res mes afegir, Francesc, entra una mica
en el que comentaves abans, no només en l’àmbit d’esports, aquí ja estem parlant d’àmbit
laboral i tot el que ens comporta la vida diària, no?, àmbit social, oci, xarxes d’amistats.
Aquest manifest, que ara espero que s’aprovi és per donar impuls i evidentment aquí a Teià
comptem amb Dones 21, que està al cas i que amb elles tenim moltes reunions per també
posar fil a l’agulla i tenim així en vistes al futur fer una taula de dones i aquest manifest ens
ajudarà a ser més potents.”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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La regidora d’Igualtat Sra. Erica Busto Navarro, exposa el següent:
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, portaveu del grup municipal Junts x Catalunya,
manifesta el següent:
“”Molt bona iniciativa. Hi ha moltíssima feina a fer. Votem a favor amb un sí ben, ben gran i
que ens teniu pel que calgui en aquest sentit. Molta força i amunt les dones.”

La regidora Sra. M. Núria Andinyac Lladó, portaveu del grup municipal Gent de Teià,
fa constar el següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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“”Una mica el que dèiem en el punt 7. Que realment hi ja moltíssima feina per fer aquí per
impulsar la casuística de les dones per deixar-nos veure més dintre de la societat; tot aquesta
bretxa salarial que hi ha, bàsicament en el que és l’empresa privada perquè a la pública sí
que està més regulat i la bretxa jo crec que no és tant gran, però a l’empresa privada realment
és molt gran i tota la part de discriminació que pateixen també moltes dones en els seus llocs
de treball. Llavors jo crec que evidentment no passa tant per posar una bandera de poble
feminista sinó per realment impulsar totes aquestes accions al punt aquest que dèiem que
quan traiem plecs hi hagi clàusules reals que mirin que les empreses que es presenten es
redueixi aquesta escletxa salarial. Crec que això és molt important i que evidentment portem
molts anys lluitant en això i mica en mica es van fent coses i a mesures que s’hi vagi afegint
més gent anirem aconseguint més coses. Evidentment el meu vot és a favor. “”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER. Declarar Teià , municipi feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per
les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març
de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I
implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos
necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida
Local.

CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats
amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des
d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles
empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus
estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del
moviment feminista.

21

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

especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i
ajuda a la llar, entre d’altres).
VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les
persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva
contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.
NOVÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt
d’entitats socials del municipi.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 16 d’abril de 2020, en relació a la
proposta de ratificació de la resolució de l’Alcaldia núm. 2020/226, de 31 de març,
referent a la suspensió del contracte administratiu de la concessió administrativa de
la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons,
contracte públic de concessió de serveis, durant el termini que duri la declaració d’estat
d’alarma decretada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 i les seves possibles pròrrogues, que seguidament es transcriu:
“”
Assumpte: PROPOSTA DE SUSPENSIÓ CONTRACTE PÚBLIC DE CONCESSIÓ DEL
SERVEI DE L´ESCOLA PÚBLICA ELS GALAMONS
Atès que la mercantil “SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL” amb NIF NÚM. B63618045, és contractista de l’Ajuntament de Teià, essent adjudicatària del contracte
administratiu de la concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l’Escola
Bressol Municipal Els Galamons, contracte públic de concessió de serveis, formalitzat en data
23 de juliol de 2015 i actualment en vigor, sense que hagi estat objecte de suspensió expressa
a data d’emissió d’aquest document, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, ni objecte de
resolució expressa.
Considerant que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l’adopció de
mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura, la qual cosa ha motivat que
es dicti el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Considerar que l’article 3 del citat Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
assenyala que la durada de l’estat d’alarma que es declara pel present reial decret és de
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11. PRP2020/483 Ratificació Resolució Alcaldia 2020/226 de suspensió del
contracte de concessió de la gestió del servei d'Escola Bressol Municipal
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quinze dies naturals, establint una sèrie de mesures (arts. 7, 10 i ss) per evitar la propagació
del COVID-19. Així mateix, la Disposició Addicional 3a de la citada norma, en la seva redacció
donada pel RD 465/2020, de 17 de març, preveu, per regla general, la suspensió de terminis
administratius. Per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, s´ha prorrogat l´estat d´alarma per
quinze dies naturals més.
Considerant que l’article 34 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, regula el règim
específic de la suspensió dels contractes administratius, amb motiu de la situació que ens
ocupa.
Considerant que el contractista ha sol·licitat la suspensió del contracte objecte del present
expedient, a l’empara de les determinacions de l’article 34 del RD Llei 8/2020, aportant la
documentació justificativa pertinent, mitjançant instància amb Registre d´Entrada núm.
2020/1789, de 25 de març.

25/06/2020 ALCALDE

Vist l’informe emes per la Secretaria General.
Considerant el que es disposa a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, el qual determina la competència
del Ple de l´Ajuntament com a òrgan de contractació quan el valor estimat del contracte superi
el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
Considerant que l´alcalde pot dictar Resolucions en matèria de competència del Ple de
l´Ajuntament, per raons d´urgència, donant compte a aquest en la primera sessió que es
convoqui per a la seva ratificació, de conformitat amb el es disposa a l´artícle 21.1.K de la Llei
7/1985, de 2 d´abril.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Per tot el que s’ha exposat, en ús de les atribucions que confereix a l’alcalde la legislació
vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Suspendre l’execució del contracte administratiu de la concessió administrativa de
la gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons, contracte
públic de concessió de serveis, durant el termini que duri la declaració d’estat d’alarma
decretada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves possibles
pròrrogues.

Per haver estat establerta la suspensió de l´activitat educativa presencial en tots els centres,
etapes cicles , graus , cursos i nivells d´ensenyament de centres públics o privats, segons
preveu l’article 9 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Per haver estat disposat el tancament de la llar d´infants municipal Els Galamons, per
Resolució de l´Alcaldia núm. 2020/169, de data 12 de març, amb efectes a partir del dia 13 de
març de 2020 i fins que sigui aixecat el tancament pel Govern de la Generalitat.

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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Aquesta suspensió ve motivada pels següents extrems:
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SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari del contracte que la prestació es podrà reprendre quan,
havent cessat les circumstàncies o mesures que la vingueren impedint, l’òrgan de contractació
notificarà al contractista el fi de la suspensió.
TERCER,- Comunicar al contractista que, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva
realitat, efectivitat i quantia pel contractista, els danys i perjudicis pels qual el contractista podrà
ser indemnitzat per la present suspensió seran únicament els determinats per l’article 34 del
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l´impacte econòmic i social del COVID-19.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2
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Així mateix, s’informa al contractista, de conformitat amb el que es disposa a l’article 24 del
RD Llei 8/2020, que la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerà a l’empresa de
l’abonament de l’aportació empresarial prevista a l’article 273.2 del Reial Decret Legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta,
mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat en base a
la referida causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors
en situació d’alta en la Seguretat Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en
situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de
l’aportació empresarial.
En aquest sentit, la referida exoneració no tindrà efectes per la persona treballadora,
mantenint-se la consideració de l’indicat període com efectivament cotitzat a tots els efectes,
sense que resulti d’aplicació el que estableix l’article 20 de la Llei General de la Seguretat
Social.
L’exoneració de quotes, s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància
de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la
suspensió o reducció de jornada. A efectes del control de l’exoneració de quotes serà suficient
la verificació que el Servicio Público de Empleo Estatal procedeixi al reconeixement de la
corresponent prestació per atur pel període de que es tracti.
Per últim, es comunica que la Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes
de comunicació necessaris per al control de la informació traslladada per la sol·licitud
empresarial, en particular a través de la informació de la qual disposi el Servicio Público de
Empleo Estatal, en relació als períodes de gaudiment de les prestacions per atur.
QUART.- Requerir al contractista perquè signi per mitjans telemàtics l’acta de suspensió del
contracte en els termes a dalt citats, en el termini màxim de cinc dies des de la seva posada
a disposició via e:Notum

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a les unitats administratives corresponents, així com al
responsable del contracte.
SISÈ.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l´Ajuntament en la primera sessió que
es convoqui als efectes de la seva ratificació, de conformitat amb el que esta establert a
l´article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local.

“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el següent
acord:
24
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RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/226, de 31 de març, de suspensió
de l’execució del contracte administratiu de la concessió administrativa de la gestió
indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons, contracte públic
de concessió de serveis, durant el termini que duri la declaració d’estat d’alarma
decretada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les
seves possibles pròrrogues.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Es fa constar que la proposta d’Alcaldia, núm. 2020/430, de 29 de març, de ratificació
de la Resolució núm. 2020/194, d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 23, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics, no va ser dictaminada en la Comissió
Informativa d’abril, 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 regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, exposa el següent:
“Volia fer un matís perquè en Comissió Informativa, a l’acta de la Comissió Informativa hi
consta un comentari que es va fer des de Junts x Catalunya. Si aquest punt passa, d’alguna
manera és la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia que es va dictar en el seu moment, en el
mes de març justament pel motiu de la situació coronavirus i cara al maridatge del sentit que
s’havia de fer; la situació ha canviat radicalment i quan vàrem tenir la Comissió Informativa sí
que es va fer un matís que es va recollir a l’acta en el que el regidor de Junts x Catalunya
demanava que hi hagués una consideració, després ho veurem en el text, respecte a les
associacions i al teixit econòmic del poble. Després entraré en el detall. Vull fer constar que
així consta en acta i ho tindrem en consideració la promoció d’aquesta consideració perquè
tindrem un ple d’ordenances el mes d’octubre”

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 núm. 2020/430, de 29 de març, de ratificació de
la Resolució núm. 2020/194, d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
23
***
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/194, d’aprovació de la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics, que seguidament es transcriu:
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12. PRP2020/430 Ratificació Resolució Alcaldia núm. 2020/194, aprovació
modificació OF núm. 23
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“”
Assumpte: MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA

PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS
SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I
RODATGES CINEMATOGRÀFICS
Vista la proposta de la regidoria d’Hisenda, de data 4 de març de 2020, de modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 046/2020 de 2 de març de 2020.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/175 de 17 de març, es va resoldre
desconvocar la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 19 de març, atenent les noves
recomanacions dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, com a mesures
preventives davant l’estat d’alarma declarada i per la necessitat d’evitar la propagació de la
infecció del COVID-19.
Atès que es considera convenient avançar la tramitació de l’aprovació provisional de
l’Ordenança Fiscal núm. 23, per tal que la seva vigència sigui anterior a la data de celebració
de l’activitat del Maridatge dels Sentits d’enguany.

De conformitat amb el que esta establert per l´artícle 21.1.K de la Llei de Bases del Règim
Local, que confereix a l’alcalde facultats en matèries de competència del Ple, en cas
d´urgència, donant compte posteriorment al Ple en la primera sessió que es convoqui per a
la seva ratificació,
RESOLC:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è “Quota tributària” de
l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics, quedant el següent redactat:
“...
Tarifa segona: Indústries de carrer no permanent o ambulants
a) Amb caràcter general: (inclou llocs del mercat ambulant)
Per ml o fracció, al dia
Per ml o fracció, al trimestre
Per ml o fracció, a l’any
b) Llocs de venda especial:

JOSÉ MARIA BLANCO
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Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança en vigor.
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1,41 €
13,92 €
55,66 €

Xurreries:
Per m² o fracció, al dia
Per m² o fracció, al mes
Per m² o fracció, a l’any
Productes pirotècnics:
Per m² o fracció, al dia
Tarifes mínimes: Per a les ocupacions de l’apartat a):
Per a les ocupacions de l’apartat b):
c) Maridatge dels sentits:
Expositors:
1 dia
2 dies

0,50 €
13,00 €
105,00 €
4,40 €
L’equivalent a 3 ml i 5
dies d’ocupació
L’equivalent a 10 m² i
5 dies d’ocupació

30 euros
50 euros

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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”
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, així com
l’expedient complet de la modificació de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui tinguin un
interès directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats passaran a definitius.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una vegada
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text íntegre de la
modificació de l'ordenança aprovada.
Quart.- DONAR compte al Ple en la propera sessió ordinària que es convoqui, per a la seva
ratificació.
“”

Maridatge dels Sentits que en aquest cas no tenien una figura de la taxa i s’estava passant
com ocupació via pública.
El que es crea és la figura del Maridatge dels Sentits : 1 expositor d’un dia, pagaria 30 € i un
expositor de 2 dies, pagaria 50€.
Aquesta és la nova ordenança aprovada per Resolució d’Alcaldia i que es demanava la
ratificació.
No obstant això, el regidor de Junts x Catalunya, Francesc Ribas, va fer un comentari en
Comissió Informativa que es va recollir a l’acta, i que s’ha de tenir en considera en el Ple
d’Ordenances del mes d’octubre perquè considerem que és una bona mesura,
concretament demanava una bonificació per a les associacions i per al teixit empresarial de
Teià.“”

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
“”La modificació que hi havia sobre aquesta ordenança era afegir els expositors del
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El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu del grup municipal Junts per
Catalunya, indica el següent:
“”Gràcies al regidor d’Hisenda per fer esment a aquesta aportació que vàrem fer,
concretament el que suposo que reflecteix l’acta, ara no la tinc al cap, és que vàrem
comentar és que demanàvem l’exempció en cas d’entitats sense ànim de lucre, d’això la
interventora també en podrà donar fe, em ve pel cap la parada dels de 5è que venen flors
per recollir per la festa de l’amistat de l’any següent, que potser recullen 100 € i si n’han de
pagar 50, potser no els hi surt a compte ser-hi. Una era aquesta i l’altra era una bonificació
per al teixit de comerços, expositors locals..
El nostre vot, si teniu en compte això en el Ple de taxes, és a favor.“”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, fa constar el següent:
“Malauradament, no ho he dit abans crec, però ho dic ara, com ha passat en diversos
esdeveniments de tipologia ben diversa, esdeveniments culturals, esdeveniments vinculats
amb la promoció econòmica, del territori, el Maridatge dels Sentits s’ha hagut de cancel·lar,
ho saben tots els grups municipals, oportunament es varen fer totes les consideracions
oportunes i el pas de les setmanes, doncs, malauradament, ha donat la raó a aquesta decisió
que vàrem prendre oportunament perquè sinó es feia una organització francament inviable i
no hi vèiem un escenari plausible per al desenvolupament d’aquesta activitat que
recuperarem naturalment amb tota l’empenta i la il·lusió a l’edició de 2021. Per tant, aquestes
decisions són decisions que ja es prenen ara i que anirem tenint-les en compte per a l’edició
de 2021 que seguirà amb la mateixa empenta, encara més i tot, tenint en compte aquest
parèntesi obligat i forçós.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta el següent
acord:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/194, de 23 de març d’aprovació de
la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

Es fa constar que la proposta d’Alcaldia 2020/558 de Declaració Institucional de
l’Ajuntament de Teià davant la crisi del Covid-19, de data 21 d’abril, 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
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13. PRP2020/558 Declaració Institucional de l'Ajuntament de Teià davant la
crisi del Covid-19
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inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’Alcaldia 2020/558, referent a la Declaració
Institucional de l’Ajuntament de Teià davant la crisi del Covid-19***
Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus
COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que
ha requerit implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també
per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Es tracta d'una
veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han
de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics,
econòmics i socials del nostre país.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 a les
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la
nostra societat, però especialment ens entristeixen els milers de morts que està
provocant la pandèmia.
Volem expressar també el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres
persones que avui pateixen la malaltia i es troben a casa o hospitalitzades. A totes
elles els nostre suport i ànims per a la prompta recuperació.
Vivim moments d’incerteses. Parlem d’una crisi o de diverses crisis encadenades?
Parlem de crisi global, de crisi local, o de crisis locals que aterren en la proximitat?
Parlem de les urgències o de les importàncies? Nosaltres creiem que es tracta d’un
conjunt de crisis interrelacionades que caldrà resoldre a diferents velocitats, però
sempre prioritzant els col·lectius més vulnerables.
Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç
inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l'actuació i
l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg
permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional.
Els ajuntaments hem de donar el millor de nosaltres, assumint les responsabilitats que
tenim i la sensibilitat amb la que actuem, tenint en compte la proximitat, el coneixement
i també la capacitat dels nostres serveis públics.
Ara hem d'abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i
treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc
que ens permeti superar a mig termini la greu crisi que patim.
És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat
de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. Per altra banda, també hem d’estar al
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Aquesta situació que estem vivint ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes
públics i els efectes que les retallades dels anys 2010-2019 que han impactat sobre
les polítiques de l'estat del benestar.
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costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi poden
quedar en risc d'exclusió social. Només des d’una visió sensible amb les persones i
els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida justa a aquesta crisi.
L’excepcionalitat d’aquesta crisi, la més que probable dimensió en el temps i el seu
impacte en la quotidianitat, convivència i economia de moltes famílies ens obliga a
assumir de forma corresponsable tots els esforços i destinació de recursos per garantir
la cohesió, la dignitat de totes les persones i totes les energies per no deixar mai més
ningú enrere.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, el dic de contenció
davant la crisi i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per
altres administracions.
Es per totes aquestes consideracions que 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.- Expressar el reconeixement al conjunt dels i les professionals, des del
personal sanitari, els serveis socials o les policies locals, a les persones que treballen
en serveis de neteja, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic.
Circumstància que volem fer extensiva a totes les persones, tant dels serveis de
l’ajuntament com dels comerços i serveis, també de totes les persones que des del
voluntariat participen en les tasques per fer possible que ningú quedi sense resposta
a les seves necessitats.
SEGON.- Posar tots els recursos d’aquest ajuntament, humans, tècnics i econòmics,
per poder garantir els béns comuns i elaborar els plans i programes, reajustant els
pressupost municipal, i reorganitzant serveis, per concretar un pla econòmic i social
per afrontar les necessitats individuals i col·lectives, combatre la vulnerabilitat de les
persones i famílies i reactivar l’economia local.
TERCER.- Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la
Generalitat i de l’Estat, amb tota l’exigència, des del diàleg i la cooperació de les
actuacions a desenvolupar i els instem a crear els mecanismes de col·laboració
permanent amb el món local evitant la confrontació i reforçant els canals de
concertació i de comunicació transparents.
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Avui, el conjunt de persones i grups polítics que integrem la corporació; i convençuts i
convençudes que expressem els sentiments del conjunt d’organitzacions polítiques,
sindicals, empresarials, veïnals, socials, culturals, esportives del nostre municipi
manifestem de forma unànime el servei a l’interès general. Des que vam començar a
patir els efectes de la pandèmia, hem demostrat el nostre compromís i solidaritat com
a poble. Estem convençudes i convençuts que ens en sortirem i, per això, mirem
l’horitzó i entenem aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més
humana, més justa, pròspera i cohesionada.
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QUART.- Reclamar una actitud proactiva de la Unió Europea i adoptar totes aquelles
mesures que permetin flexibilitzar les mesures de restricció i disponibilitat econòmica
per al conjunt d’administracions públiques i la reactivació econòmica dels sectors
productius.
CINQUÈ.- Agrair a tota la població la conducta exemplar d’aquests dies tot reiterant la
necessitat de continuar confinades i seguir les recomanacions sanitàries i
comunitàries pel bé de tothom. Només amb aquest confinament efectiu, amb la
col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Es fa constar que la proposta d’Alcaldia, 2020/561 referent a la Moció per demanar la
flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat
pressupostària del món local, de data 22 d’abril de 2020, 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’Alcaldia 2020/561 referent a la Moció per
demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat
pressupostària del món local
***
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes
les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot
moment, al costat del govern de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar
més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució,
posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra
necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la
capacitat d’actuació dels ajuntaments.
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14. PRP2020/561 Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb
la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.
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Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar
de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi
continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment
en què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben
convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos
tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat,
per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació
econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el
cas d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres
situacions d’urgència com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea
d'activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les
regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de
tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi
simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals
directrius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar
resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva
aplicació a l'administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20%
del superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis
de tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els
ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis
acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions
d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.
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D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida
el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a
reduir el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit
pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar
inversions financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició
addicional sisena -Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-.
L'import restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible
la seva reinversió ja que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa.
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Per tots els motius exposats anteriorment, 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.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la
llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre
que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin
donat situacions extraordinàries
SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.

ANDREU BOSCH I
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TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els
superàvits a reduir deute.
QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com
de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país
per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència
de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que
en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major
autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves
bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes.

15. PRP2020/339 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de
data 27 de febrer de 2020, referent a l'aprovació del PAM 2019-2023
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 10 de març de 2020, referent a
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2020, referent a l’aprovació del
PAM 2019-2023.
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Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27/02/2020, que
seguidament es transcriu:
“”
2.5.1. PRP2020/269 Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.

Després de l’aprovació del primer Pressupost del mandat 2019-2023, de data 30 de
gener de 2020, i de l’audiència pública prèvia al ple de pressupost, de data 23 de
gener de 2020, l’equip de govern de Compromís amb Teià + Esquerra Republicana
de Catalunya presenta, per ser aprovat per Junta de Govern Local i per donar-ne
compte al Ple de l’Ajuntament, el Pla d’Actuació Municipal del mandat 2019-2023.
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Es tracta de la segona vegada que des dels governs municipals sorgits de l’etapa
democràtica s’aprova aquest document de planificació i de previsions d’acció de
govern municipal del mandat. El primer PAM 2015-2019 va ser aprovat per Junta de
Govern Local per l’anterior govern municipal format per Compromís amb Teià +
Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT, amb data 3 de març de 2016, del
qual es va donar compte al Ple de 17 de març de 2016.
Les accions de govern previstes en aquest document estan, naturalment, subjectes i
condicionades a la disponibilitat pressupostària, especialment en aquells punts que
afecten inversió pública. I alhora, en conseqüència, subjectes i condicionades a
l’arribada d’ajuts i subvencions, com els del PUOSC 2020-2024 de la Generalitat de
Catalunya i les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona.
Estem a l’espera, per tant, de la publicació dels projectes elegibles per PUOSC 20202024, per la qual cosa aquest PAM 2019-2023 calendaritza dins el 2021 les actuacions
de l’ajut sol·licitat pel govern municipal el passat 14 de novembre de 2019 per al
“Projecte del parc públic de Can Llaurador, amb skate park i rehabilitació de la bassa
de la masia (amb reaprofitament d’aigua de la mina) i de l’antiga cavallerissa com a
zona wi-fi i promoció econòmica”, d’un pressupost de projecte de 364.708,82 € IVA
exclòs (441.297,67 € IVA inclòs).
Pel que fa a les altres inversions, algunes també quantificades al document
“Actuacions susceptibles de petició de subvenció. Quadre resum dels pressupostos”,
presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea 3, de 14 de novembre de 2019 (i anticipat
als grups municipals el 23 d’octubre de 2019), s’hauran d’abordar amb recursos propis
i amb la dotació de les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona.
Finalment, val a dir que aquest document, com tots els plans d’actuació municipal, és
un document viu i obert, la qual cosa vol dir que és un document absolutament
modificable sobre la base dels paràmetres de disponibilitat pressupostària. També
està subjecte a la compleció d’actuacions mitjançant els pressupostos participatius
bianuals a executar el 2021 i el 2023 i també resta obert a suggeriments dels grups
municipals de l’oposició.
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Primer.- Aprovar el Pla d’actuació municipal 2019-2023 d’acord amb els 102 punts
recollits al document annex, distribuïts en els 14 àmbits de gestió municipal següents:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participació i comunicació.
Hisenda.
Gestió municipal.
Civisme i seguretat ciutadana.
Cultura i turisme.
Vida saludable.
Cicles de vida (infància, joventut i gent gran).
Educació.
Activitat econòmica.
Igualtat.
Habitatge.
Medi ambient i sostenibilitat.
Espai públic.
Mobilitat.

Segon.- Donar-ne compte, en un punt específic de l’ordre del dia de la convocatòria,
al proper Ple ordinari de l’Ajuntament.
Tercer,. Publicar el document al web municipal a efectes de transparència de la gestió
municipal i posar a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes les previsions de l’acció de
govern del mandat 2019-2023.
“”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentada de
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 27 de febrer 2020, anteriorment transcrit.

16. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número
2020/30 a la número 2020/269.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat
de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 2020/30 a la número 2020/269.

17. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que
seguidament es detallen:

JOSÉ MARIA BLANCO
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Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 2020/30 a la número 2020/269.
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Informe

Data acord Junta Detall
de Govern

257/2019

19/12/2019

Relació ADO 204 de 19/12/2019

35/2020

20/02/2020

Relació ADO 19 de 20/02/2020

051/2020

12/03/2020

NPV-J Pessebre 2019

056/2020

08/04/2020

NPV-J Targeta TIC 3

Vistos els acords de la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre 2019, 20 de
febrer 2020, 12 de març de 2020 i 8 d’abril de 2020, anteriorment detallats i els
informes d’intervenció amb reparament no suspensiu núm. 257/2019 i 35, 51 i 56 de
2020.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

18. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb
reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es
detallen:
Informe

Resolució i data

Detall

17/2020

2020/46 -29/01/2020

Gratificacions extraordinàries personal Dp.
Recaptació i Atenció al públic Treball
tardes.

60/2020

2020/190 –
18/03(2020

Relació ADO 19/03/2020

Vistes les resolucions de l’Alcaldia núm. 2020/46 i 2020/190, anteriorment detallades
i els informes d’intervenció amb reparament no suspensius núm. 17 i 60/2020.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat
de les resolucions de l’Alcaldia núm. 2020/46 i 2020/190 i dels informes d’intervenció
amb reparament no suspensius núm. 17 i 60 de 2020.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 22:00 hores del dia al començament
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta
que llegida i conforme, signen l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica.
El Secretari

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Signatura 1 de 2

25/06/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2020 ALCALDE

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat
dels acords de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre 2019, 20 de febrer
2020, 12 de març de 2020 i 8 d’abril de 2020, anteriorment detallats i els informes
d’intervenció amb reparament no suspensiu núm. 257/2019 i 35, 51 i 56 de 2020.
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