President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura García Àlvarez
Interventora: Anna Moreno Castells

Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la
sessió en la data i hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta i es passen a
tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE 2020/4 Ordinària 16/07/2020

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

2. Mocions
2.1. PRP2020/722 Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià contra la
intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part del Govern d'Espanya
2.2. PRP2020/829 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, a favor de la
flexibilització de les regles fiscals de despesa per augmentar la capacitat
pressupostària del món local.
2.3. PRP2020/830 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, per exigir a la
Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.
2.4. PRP2020/1072 Moció del grup municipal Socialista PSC-CP a Teià, per a
garantir la prestació del servei d'urgències 24 hores al CAP El Masnou

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

a23199c5b95242dea14f8b5711288c6c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

A

02/10/2020 SECRETARI

I. PART RESOLUTIVA
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Membres del Ple assistents (13):
Andreu Bosch i Rodoreda
Montserrat Riera i Rojas
Jordi Casanovas i García
Èrica Busto i Navarro
Santiago Albert i Seseña
Raül Mínguez Nogués
Jordi López i Sánchez
Olga Parra i Ordaz
Francesc Ribas i Paris
Gemma Rosell i Duran
Maria Núria Andinyac i Lladó
José David Basi Limiñana
Joaquim Roca Agost
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Sessió núm. 2020/5
Data: 24.09.2020
Hora inici: 20.30 h.
Hora fi: 23.04 h.
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, ex art. 46.3 LRBRL (zoom)
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C

ACTA DEL PLE ORDINARI DE 24 DE SETEMBRE DE 2020

C

2.5. PRP2020/741 Moció del grup municipal de Cs per a preservar i fer efectiva la
conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi
de la Covid-19
2.6. PRP2020/828 Moció del grup municipal PSC-CP a Teià, per demanar al
Govern de la Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar
l'impacte econòmic i social de la COVID 19 en els lloguers d'habitatge habitual
2.7. PRP2020/1071 Moció del grup municipal de Cs per a l'elaboració d'un pla
municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges

Ò

3. Mocions d’urgència
Per unanimitat dels membres assistents, s’acorda introduir les mocions següents:
3.1. PRP2020/1120 Moció ACM per a la suficiència financera dels ens locals
3.2. PRP2020/1122 Moció per al reconeixement del personal de neteja dels centres
sanitaris, sociosanitaris i assistencials com a personal essencial i de primera línia
en la lluita contra la Covid-19

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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III. PRECS I PREGUNTES

A

5. Donar compte dels acords de les JGL:
- NÚM. 19 - JGL 16.07.2020
- NÚM. 20 – JGL 23.07.2020
- NÚM. 21 – JGL 10.09.2020
- NÚM. 22 – JGL 17.09.2020

I
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4. Donar compte del llistat extractat dels Decrets de l’Alcaldia, del núm.
2020/434 al núm. 2020/538, des de la data 13 de juliol de 2020 fins al 21 de
setembre de 2020, respectivament.
4.1. PRP2020/1054 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/474,
d'aprovació d'expedient de modificació de crèdit núm. 005/2020
4.2. PRP2020/1060 Donar compte de la Resolució núm. 2020/504, d’adhesió a la
“MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS”
4.3. PRP2020/1058 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/512,
d’aprovació de la renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)
4.4. PRP2020/1056 Donar compte de la Resolució núm. 2020/498, d'adhesió al
"Manifest sobre la mesura del Govern Espanyol per a disposar dels romanents de
Tresoreria dels ajuntaments", subscrit en data 29 d’octubre de 2013, entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià
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II. PART DE CONTROL

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTIVA

1. Actes pendents d'aprovar: PLE 2020/4 Ordinària 16/07/2020
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 16 de
juliol de 2020.
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L’AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) contempla dos possibles
escenaris: ambdós, amb apertura econòmica a mitjans de maig – que és optimista
amb els diferents ritmes o fases de desescalada i els plans canviants de l’actual
Govern – un, sense que sigui necessari tornar a tancar un mes més a la població
per un rebrot dur del virus a la tardor (escenari 1) i altre, en el que hagi d’afegir-se
més temps de tancament en setembre de produir-se l’esmentat rebrot del SARSCo V-2 (escenari 2).
En l’evolució del PIB, l’AIReF contempla que en 2020 el PIB caurà entre el 8,9
% i l’11,7 %, amb un creixement en 2021 d’entre el 4,6% i el 5,8 %. Per la seva
part, el Govern estima una caiguda del 9,2 % en 2020 i una pujada del 6,8 % en
2021. És a dir, l’AIReF, en el millor dels casos, contempla una caiguda en 2020
similar a la del Govern, però en el seu escenari més dur contempla una recessió
2,5 punts superior a la xifra de l’Executiu. Al mateix temps, l’AIReF no espera un
rebrot tant important limitant al 5,8 % el creixement de 2021 en el millor dels casos,
un punt menys de la del Govern, que en el escenari 1 de l’AIReF arriba a ser 2,2
punts inferior.
L’últim dia d’abril el Govern de Sánchez enviava a Brussel·les l’actualització del
Programa d’Estabilitat per als anys 2020 i 2021, on deia que “Espanya creixia de
manera robusta i equilibrada abans de l’arribada de l’enfermetat i que tot feia indicar
que la recuperació seria forta, en uve asimètrica”, segons Calviño. Com és obvi,
aquestes dades actualment no són vàlides.
Actualment ens trobem amb una situació econòmica que generarà un major nombre
d’aturats al previst pel Govern, que deixava la taxa d’atur en un 19 % en 2020 i en
el 17,2 % en 2021, i per l’efecte de la renta mínima permanent que volen introduir,
el cost del qual podria arribar als 17.000 milions d’euros anuals, segons es pot
estimar des de la xifra que en juny de 2019 publicà José Luís Escrivá quan presidia
l’esmentat organisme, tot i que ara ha dit que seran només 3.000 milions. Això
produeix un falsejament de dades de l’atur que generarà una major despesa social
i no es solucionarà la dèbil economia espanyola. La realitat segons molts experts
és que l’atur superarà el 30 %, provocant una caiguda de la recaptació de l’IRPF. A
aquestes dades cal sumar-li que en els dos mesos de l’estat d’alarma, el govern no
ha pagat a més de 700.000 treballadors que estan en situació d’ERTES.

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

a23199c5b95242dea14f8b5711288c6c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

A

02/10/2020 SECRETARI

El Covid-19 ens ha fet modificar no només els nostres hàbits quotidians sinó el
nostre mode d’entendre la societat. Qualsevol persona pot entendre que aquesta
Pandèmia mundial ens portarà a una crisi socio econòmica sense precedents i les
dades auguren que així serà.
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2.1. PRP2020/722 Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià contra la
intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part del Govern d'Espanya
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2. Mocions

Ò
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la seva aprovació,
sense observacions.

ANDREU BOSCH I
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El Govern autoritzà a les entitats locals per a la mobilització del 20 % del superàvit
acumulat per a mesures de reforç davant la crisi. Aquest estalvi dels municipis ve
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària de 2012 i podria superar els 11.000 milions
d’euros. La por dels alcaldes és que el Govern de PSOE i Podemos pretengui ferse amb aquest diner i no deixar als ajuntaments disposar d’aquest. Tant és així que
15 de les ciutats més importants d’Espanya han fet un front contra la intervenció
dels seus estalvis per part del Govern central. Ciutats on governen tots els colors
polítics com són: Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Málaga, Múrcia, Palma,
Las Palmas, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo i Gijón.

A
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La doctrina del TC emfatitza el caràcter de l’autonomia local, quant a dret a
participar en la gestió dels interessos respectius d’aquestes comunitats, matisant
en la seva STC 170/89 de 19 d’octubre, que: “...seria contrari a l’autonomia
municipal una participació inexistent o merament simbòlica que fes inviable la
participació institucional dels Ajuntaments”. Per la qual cosa, el Govern d’Espanya
ha de fer possible que els Ajuntaments disposin de tots els recursos econòmics per
fer front a la crisi provocada pel Covid-19.

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

El caràcter complex de l’Estat espanyol, arran de les previsions de la Constitució
obliga a concretar el concepte. És el que ja ha fet el Tribunal Constitucional, el qual
en la seva STC 4/1981 de 2 de febrer de 1981 (F.J. 3) ha afirmat: “Abans de tot,
resulta clar que l’autonomia fa referència a un poder limitat. En efecte, autonomia
no és sobirania, i encara que aquest poder tingui els seus límits i, atès que cada
organització territorial dotada d’autonomia és una part del tot, en cap cas el principi
d’autonomia pot oposar-se al d’unitat, sinó que és precisament dins d’aquest on
arriba al seu veritable sentit, com expressa l’art. 2 de la Constitució”.
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El Govern de l’Estat és garant de la nostra constitució i com a tal, ha de respectar
l’Article 137 “L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les
Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen
d’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.” L’Art. 140 “La
Constitució garanteix l’autonomia dels municipis”.
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Sense cap dubte hem d’ajudar a la nostra societat, però amb mesures efectives
que no siguin falses ni populistes i que generin una major crisi. Els ajuntaments són
les institucions més properes a la ciutadania i els que més estan actuant amb els
seus propis mitjans humans, materials i econòmics a rescatar a la població.

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
PRIMER.- Exigir al Govern d’Espanya que agilitzi i augmenti el percentatge del
superàvit acumulat dels ajuntaments que poden gastar per prendre les mesures
enfocades a l’ajuda de l’economia local tant de les famílies com de les empreses.
SEGON.- Sol·licitar un compromís per escrit del Govern d’Espanya de PSOE i
Podemos perquè no sostregui el superàvit acumulat dels ajuntaments espanyols.
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TERCER.- Donar trasllat del resultat d’aquesta moció mitjançant els mitjans
d’informació pública municipal als veïns del municipi de Teià.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda, al Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.
Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per majoria absoluta dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:

Ò
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Des del PSC estem a favor de la modificació de la regla de la despesa per a l'ús del
superàvit municipal, tal com ho ha demostrat el PSC en mocions anteriors a aquesta
crisi, en les què ja demanava negociar l'eliminació d'aquesta limitació i fer ús del
superàvit als nostres ajuntaments.
De fet així s'estava negociant ja, abans de la crisi del COVID, entre la FEMP i el
Ministeri d'Hisenda.
Cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin, per
a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques. Per això, i en
benefici de les veïnes i veïns dels nostres pobles i ciutats, des del món local
reclamem avançar –com de fet ja s’estava fent en les primeres negociacions entre
el Govern de l’Estat i la FEMP– perquè ara puguem fer ús del nostre superàvit de
2019 sense cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa
i de l'estabilitat pressupostària, a fi de contribuir amb el nostre estalvi a cobrir les
necessitats de les persones més vulnerables, i completar la dotació en material i
efectius d’aquells serveis municipals més necessitats de reforç.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

En primer lloc, cal que recordem que un dels partits que es troben actualment al
Govern de la Generalitat (JxC; o sigui, la CiU de 2012) va votar a favor de la Llei
d'Estabilitat pressupostària que fixava aquesta limitació de la regla de la despesa,
juntament amb els vots també de PP, UPyD i UPN. Es a dir, tota la dreta d'aquell
moment, excepte el PNB, van adoptar una mesura que NO beneficiava als
ajuntaments.

I
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2.2. PRP2020/829 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, a favor de la
flexibilització de les regles fiscals de despesa per augmentar la capacitat
pressupostària del món local.
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Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost
Vots en contra (0)
Abstencions (1): Núria Andinyac i Lladó

A més, el retard que ha provocat la crisi del COVID en l'aplicació del calendari fiscal
i de tributs aquest 2020, produirà un desequilibri pressupostari. I per tant, serà
impossible per molts ajuntaments complir amb la Llei Orgànica d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Afegint l’interrogant que ara tenen els
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A la primera trobada entre el president Sánchez i el president de la FEMP el passat
20 d'abril, es va concloure (segons declaracions d'Abel Caballero en roda de
premsa) que, en aquest sentit, abans de demanar aquesta modificació legal de la
regla de la despesa, via les Corts, cal esperar concreció de la proposta que faci el
Ministeri d'Hisenda i el de Política Territorial en el marc d'aquesta triple emergència
que ho condiciona tot a dia d'avui. Per tant, en les properes setmanes hi haurà una
proposta de modificació legislativa en aquest sentit.
Cal també que recordem que, amb l'Estat d'Alarma, el Govern de l'Estat ja ha
aprovat la possibilitat d'utilitzar una part del superàvit: en efecte, les Corporacions
Locals ja poden destinar una part del seu superàvit de l'exercici 2019 a finançar les
ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis
socials d'atenció primària i atenció a la dependència.
En efecte, el RD-Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del Covid-19, autoritza la destinació del superàvit de
2019, només per a despeses en polítiques socials per efecte del Covid-19 incloses
en la política de despesa 23 “Serveis Socials i promoció social”, complint-se en
qualsevol cas els requisits establerts en la disposició addicional sisena de la Llei
2/2012.

I
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Cal impulsar un canvi normatiu per no aplicar la LRSAL (Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local) i els PEFs (Plans econòmics i financers),
degut a aquesta situació sobrevinguda de la triple emergència sanitària, econòmica
i social que patim, per tal que aquells recursos financers del municipis i el seu ús
depenguin dels propis municipis, en el marc de que les negociacions que s’estan
duent a terme entre el Govern de l'Estat i les entitats municipalistes.
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Per això volem defensar la possibilitat de disposar del superàvit econòmic i dels
romanents de tresoreria, per fer plans de xoc en el curt termini per recuperar el
creixement econòmic.

Ò
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ajuntaments sobre què passa amb aquells (el 80% dels consistoris) que tenen un
Pla Econòmic i Financer (PEF) per haver-se saltat la regla de la despesa i que, amb
la situació actual, evidentment no podran complir aquell Pla.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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També estableix que, per a aquesta finalitat, les entitats locals poden destinar del
seu superàvit, en conjunt, una quantitat de 300 milions d’euros.
I el RD-Llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19, aclareix en el seu article 20 les
qüestions sobre l'import a aplicar o el procediment a seguir.
D'aquesta forma, amb l'aprovació d’ambdós RD-Llei el destí del superàvit serà
amortitzar deute o, alternativament, i únicament, destinar-lo per a aquesta mena de
despeses socials, entenent-se que es tracta de despeses urgents i extraordinàries.
A tot això cal sumar-hi que la Junta de Govern de la FEMP va aprovar per unanimitat
(22 Maig) el document: "Pilars Locals per a la reactivació social i econòmica de
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l'Administració Local". Un text que recull la proposta municipalista per a la
reconstrucció social i econòmica dels municipis, en el marc de 3 grans pilars: 1er
pilar: preveu facilitar l'ús íntegre dels romanents de tresoreria, generats per cada
entitat local, a despeses generals, flexibilitzant els paràmetres d'estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa.
2on pilar: exigeix la creació i posada a disposició dels ens locals de tres fons:

Ò

− Un Fons financer que pugui ser destinat exclusivament a l'impuls de la
recuperació social i econòmica.
A més, que les federacions territorials de municipis i províncies (la FMC i l'ACM, en
el cas català) reclamin a les seves respectives comunitats autònomes la constitució
de Fons destinats a plans locals de xoc en els seus territoris.
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Perquè, un cop més, la realitat d'aquesta crisi posa de manifest les mancances i
necessitats dels Ajuntaments, com també la realitat de que som els Ajuntaments:
les administracions públiques que aportem més immediatesa i proximitat a la
resolució dels problemes de la ciutadania.
A més, la Junta de Govern de la FEMP també va aprovar per unanimitat la següent
Declaració: 1.- Qualsevol decisió que plantegi el Govern de l'Estat en l'àmbit fiscal
o financer referida a les entitats locals, ha de ser extensiva a totes les entitats locals
espanyoles i debatuda amb la FEMP, que és l'únic interlocutor del conjunt
d’aquestes.
2.- Tot el que es gasti en l'àmbit social de manera excepcional no repercutirà en el
sostre de despesa, ni en l'estabilitat pressupostària, i això serà d'aplicació per a
totes les entitats locals.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

3er pilar: cal donar resposta immediata i precisa a la situació competencial dels
governs locals amb una reforma de la Llei de Bases de Règim local.

I
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− Uns Fons perquè les entitats locals puguin atendre l'ingrés mínim vital; uns fons
que no han de sortir dels recursos de les entitats locals abans esmentats.
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− Uns Fons extraordinaris per al sosteniment del transport públic urbà, destinats a
cobrir el dèficit generat per aquest servei públic, que ha registrat caigudes d'ús
superiors al 90%: un, per import de 1.000 milions d'euros, per al transport col•lectiu
terrestre (autobús i tramvia); i l’altre, de 725 milions d'euros, per al servei de metro.

3.- Finalment, demana al Govern de l'Estat que, davant la gravetat de la situació
econòmica i social, s'actuï amb la màxima celeritat possible.
Així mateix, és necessari també demanar i instar al Govern de la Generalitat perquè
ajudi als ens locals econòmicament:
Els pressupostos que el Govern de JxC i ERC, amb el suport dels Comuns, van
presentar al mes de gener són uns pressupostos que no donaven resposta als
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problemes socials i econòmics que patia el país, no revertien les retallades
realitzades des del 2011 amb la complicitat necessària d’ERC, que des del 2013 ha
donat suport des de fora als diversos Governs de CiU, fins a governar conjuntament
a partir del 2015. Avui els pressupostos de la Generalitat han quedat desfasats, ja
que no responen ni a les urgències, ni a una visió a mitjà termini, i la crisis que vivim
encara posa més en evidència la manca de previsió del Govern, que hauria de
dedicar recursos a aquells àmbits prioritaris que permetrien lluitar amb millors
condicions contra la desigualtat i posar les bases d’una economia del coneixement
més justa i sostenible. Per tant defensem reformular el pressupost que tenia ja
previst el Govern de la Generalitat, per tal d’adequar-lo a la nova etapa que
endeguem, enmig d’aquesta triple emergència sanitària, social i econòmica,
sobrevinguda i que patim. Així, de cara a entomar les etapes progressives del
desconfinament i la recuperació econòmica i social del país, defensem que des del
món local ens cal un nou pressupost de reconstrucció de país.

ANDREU BOSCH I
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• Una reforma de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’aprovació de la
Llei de finances locals, per tal de garantir el principi d’autonomia local, agilitar la
destinació a les administracions locals dels recursos addicionals provinents del
Fons de Cooperació Local i afegir flexibilitat en els criteris de despesa.
• Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica. Inversió
pública que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus,
estatals, autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El Fons ha
d’ordenar i donar coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar com a
finestreta única per les administracions locals i/o empreses.
• Renegociació immediata dels préstecs concedits per l’ICF i Avalis a PIMES i
treballadors autònoms afectats per la crisi sanitària de la Covid-19.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

SEGON.- Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les
següents mesures enfocades a dotar als municipis de recursos per a l’ajuda de
l’economia local, tant de les famílies com de les empreses:

I
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PRIMER.- Requerir al Govern d’Espanya que augmenti, amb agilitat, el percentatge
del superàvit acumulat dels ajuntaments que aquests poden gastar per prendre les
mesures enfocades a l’ajuda de l’economia local, tant de les famílies com de les
empreses.

P
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De conformitat amb tot el que s’ha exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament
aprovi els següents acords:

• Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la Generalitat amb
proveïdors, la xifra de les quals s’eleva fins a 2.400M €.
• Línia d’ajuts específica de 20M € per al pagament de lloguers d’establiments i
instal•lacions empresarials per part de PIMES i autònoms.
• Línia d’ajuts de 50M € per PIMES i 50M € per autònoms, facilitant l’accés a aquells
que, des de l’inici de l’estat d’alarma, hagin vist reduïda la seva facturació en un 75
% comparat amb el mateix període de l’any anterior.
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• Línia d'ajuts de 20M € per ajudar al procés de digitalització de les PIMES.
• Pla de xoc urgent i específic de 20M € pel sector comercial i de la restauració.
• Revisió del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, per a prioritzar les mesures i
campanyes de promoció que fomentin el turisme interior, tant per a l’any 2020 com
per al 2021. Cal promocionar la gastronomia, cultura, comerç i esport de proximitat.

Ò

• Establir un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la Generalitat
de Catalunya als Parcs científics i tecnològics de Catalunya, per tal que puguin
alleugerir els períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments o
impagaments dels lloguers per part de les empreses instal•lades als parcs
empresarials.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

• Combatre el “dumping” fiscal, el frau i l’elusió fiscal. Per a això cal, a Catalunya,
impulsar la creació del consorci tributari que preveu l'Estatut. És el moment
d’enfortir i de millorar el funcionament de les administracions públiques amb major
transparència i accessibilitat digital, alhora que desenvolupem la millor col·laboració
público privada per abordar objectius públics d’interès general.
TERCER.- Donar difusió del resultat d’aquest moció, a través dels mitjans
d’informació pública municipal, als veïns de Teià.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda, al Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya.

I
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• Aprovar, de manera immediata, un Pla de suport de 10M€, acordat amb les
Universitats catalanes, per tal de garantir als més de 200.000 estudiants
universitaris l'activitat acadèmica fins a finals del curs 2019-20, així com l’inici del
curs 2020-21.

P
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• Crear una línia d’ajuts de 7M € per a la investigació i la recerca de la COVID-19.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Sotmesa la moció a aprovació, no s’aprova, amb el resultat de la votació
següent:
Vots a favor (2): José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost
Vots en contra (10): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris i Gemma Rosell i Duran
Abstencions (1): Núria Andinyac i Lladó
2.3. PRP2020/830 Moció del grup municipal PSC-CP de Teià, per exigir a la
Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.
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Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de
Catalunya, primer de CIU, després Junts pel Sí (llista formada per Convergència
Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Demòcrates de
Catalunya i Moviment d'Esquerres) i aquest darrer de Junts per Catalunya i
Esquerra Republicana de Catalunya, el més rellevant han estat les retallades
salvatges i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern
de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents
per preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la
diversitat.

ANDREU BOSCH I
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Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any
i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer
cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i
Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes
inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi
compromès, entre els anys 2012 i 2015.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys
de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic .
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Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al
curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals.
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que
els 17% restant es finança a través de les diputacions)
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Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article
198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de
0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que
s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
de Teià els acords següents:
1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat
a la sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos
als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent
d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
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2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió
del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de
la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.

Ò

3). Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a la escola bressol del municipi.
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El CAP El Masnou presta el seu servei assistencial a les poblacions de Teià, el
Masnou, i d’Alella, amb un total de 40.000 habitants aproximadament. Fins el mes
de març de 2020 aquest CAP prestava el servei d'urgències de 20h a 8h, de manera
que el CAP funcionava les 24 hores.
El 23 de març el Departament de Salut va reduir l'horari del servei d'urgències del
CAP El Masnou, tancant a les 22h i disminuint l'horari el cap de setmana. A final del
mes de juny l'Ajuntament del Masnou va tenir coneixement que el Departament de
Salut preveia una nova reducció, eliminant el servei d'urgències del CAP en horari
nocturn entre setmana.
Amb aquesta decisió el CUAP Badalona passa a ser el centre d'urgències de
referència per als residents del Masnou, Alella i Teià, que els obliga a desplaçar-se
fins a Badalona, amb més de 10 km de distància, dificultant l'accés al servei
d'urgències a totes aquelles persones que tenen mobilitat reduïda o no disposen de
transport privat.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

2.4. PRP2020/1072 Moció del grup municipal Socialista PSC-CP a Teià, per a
garantir la prestació del servei d'urgències 24 hores al CAP El Masnou

I
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Vots a favor (5): Gemma Rosell i Duran, Joaquim Roca Agost, José David Basi
Limiñana, Francesc Ribas i Paris, Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0):
Abstencions (8): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz

P
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Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per majoria simple dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:

Les converses mantingudes amb els responsables dels diferents ajuntaments
demostren que l’actuació del Govern ha estat realitzada a esquenes de
representants municipals i de la ciutadania.
En la reunió mantinguda amb responsables del departament de Salut, els
representants socialistes ja vam avançar que “no acceptaríem cap tancament o
reducció de servei”, assenyalant que “havien pres decisions a esquenes de la
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ciutadania i dels seus legítims representants”, exigint-los una immediata rectificació.

Ò

Immediatament vam comunicar aquesta situació al Grup Parlamentari Socialista
demanat la recuperació del servei anterior a la pandèmia i que ràpidament va
elaborar un seguit de preguntes, d'acord amb el que estableix el Reglament del
Parlament, per tal que els siguin contestades per escrit així com una Proposta de
resolució sobre el servei d'urgències del CAP El Masnou, adreçada a la Comissió
de Salut, en el que es proposa garantir el servei d'urgències 24 hores al CAP El
Masnou.
En aquest sentit, proposem al Plenari de Teià:

ANDREU BOSCH I
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Vots a favor (3): Joaquim Roca Agost, José David Basi Limiñana, Núria
Andinyac i Lladó
Vots en contra (10): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Gemma Rosell i
Duran, Francesc Ribas i Paris
Abstencions (0):
2.5. PRP2020/741 Moció del grup municipal de Cs per a preservar i fer
efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació
provocada per la crisi de la Covid-19
La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida
laboral i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol con estrictes
limitacions imposades en el nombre d'alumnes que podran accedir presencialment
a aquests centres, per l'adopció de les necessàries mesures sanitàries i
higièniques.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Sotmesa la moció a aprovació, no s’aprova, amb el resultat de la votació
següent:
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Segon.- Informar les entitats del municipi i a la ciutadania mitjançant els
mecanismes habituals, al Departament de Salut, a la direcció i persones
treballadores del CAP El Masnou i al Parlament de Catalunya.

P
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Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a garantir el servei d'urgències 24 hores
al CAP El Masnou, obrint entre les 20h i les 8h, i els caps de setmana

La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que venen no és gens
esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que
malauradament encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les
tasques de cura essent la corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que
en ple S. XXI les dones encara tenen problemes per conciliar la vida laboral i
familiar: només el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat i el
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95% de les persones que no tenen treball per cuidar d’una persona depenent són
dones.
En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes
mares hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que
aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits
per a reduir la bretxa de gènere.

Ò

Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza
estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel
COVID19, i que malgrat que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que
no tindran altre remei que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el
treball i no arribar a fi de mes.

ANDREU BOSCH I
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Segon.- L’Ajuntament de Teià participarà activament en sensibilitzar, informar,
promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho
permetin, mesura recollida a l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors (ET), com
opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A
més de valorar altres opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari,
reducció de jornada, permís retribuït.
Tercer.- L’Ajuntament de Teià demanarà al Departament de Treball, Afers Socials
i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal
d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per
tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de
mesures i polítiques públiques de conciliació.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d´Espanya, dins del
marc de les seves respectives competències, un pla específic i urgent , amb
accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores
amb fills o amb tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació
de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques
de la crisi de la Covid-19.

I
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El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l'Ajuntament de Teià a l'adopció dels
següents acords:

P
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La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des
d'actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions
públiques, el del món empresarial i l’entorn social.

Quart.- Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació
públics municipals (web, premsa municipal, xarxes socials, etc.. ) perquè facin
difusió del seu contingut als veïns d'aquest municipi.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i
Empresa.
Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels assistents,
amb el resultat de la votació següent:
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Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó, José David Basi Limiñana,
Joaquim Roca Agost
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

Ò

2.6. PRP2020/828 Moció del grup municipal PSC-CP a Teià, per demanar al
Govern de la Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar
l'impacte econòmic i social de la COVID 19 en els lloguers d'habitatge habitual

ANDREU BOSCH I
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Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla
Estatal de l’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere,
persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com
el programa per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19
en els lloguers d’habitatge habitual, entre d’altres.
En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de
l’Habitatge 2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.
A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els
ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els
lloguers d’habitatge habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5
M€ que es van transferir des del Govern d’Espanya.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els
fons del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i
a continuació es van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.
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Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya a través del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les
persones que s’hi veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les
Ordres Ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020.
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Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó
també econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer
front al pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.

Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que
com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin
problemes transitoris per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es
trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o
que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una
pèrdua d’ingressos.
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El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar,
la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins
que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la
suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves
sol·licituds.

Ò

El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la
COVID-19 que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat
sol·licitud, no saben si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dóna alternativa.
De la mateixa manera els Ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la
pandèmia, es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió
per part del Govern de la Generalitat d’aquests ajuts.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata
la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació
pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i
valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.-Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del
municipi.

I
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És per tot això, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Teià, proposa al
Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les
hauria d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a
l’habitatge, com han fet altres comunitats autònomes.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2
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Sotmesa la moció a aprovació, no s’aprova, amb el resultat de la votació
següent:
Vots a favor (2): Joaquim Roca Agost, José David Basi Limiñana
Vots en contra (10): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Gemma Rosell i
Duran, Francesc Ribas i Paris
Abstencions (1): Núria Andinyac i Lladó
2.7. PRP2020/1071 Moció del grup municipal de Cs per a l'elaboració d'un pla
municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges

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

a23199c5b95242dea14f8b5711288c6c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El fenómeno de la okupación crece año tras año en España y Cataluña lidera el
número de Comunidades Autónomas donde se producen más okupaciones, una
media de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año, muy por detrás
se sitúan comunidades como Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se
manejan en Cataluña; Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con
más alto porcentaje de okupación en España. En concreto, las okupaciones son del
14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. Estos
datos negativos coinciden en el tiempo con el Decreto Ley 1/2020 que modifica el
Decreto Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relación a las medidas
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per
Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Un Decreto Ley que cuenta con un
informe desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias que lo
considera inconstitucional porque protege la okupación y vulnera los derechos de
los propietarios, y por tanto, favorece el aumento de las cifras de okupación ilegal de
viviendas en Cataluña y muy especialmente en la provincia de Barcelona.

ANDREU BOSCH I
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Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por
la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de okupaciones ilegales de
viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los
propietarios que no las ejerzan en casos de okupación ilegal que afecten a la
seguridad y convivencia ciudadanas.

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la
okupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay
una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha
de recaer sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas
a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un
fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema
que representa la okupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a
la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que
aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente,
estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades
adecuadas.

P
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Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es
un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los
dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos
también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de
drogas de los llamados narcopisos, el caso más extremo. Por su parte, los
propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia
casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la
escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos
judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por
hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la
okupación nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales
han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en Teià.

Ò
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C

Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin
autorización, con o sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento
durante los últimos años en Teià.

C

Ò

El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la okupación ilegal de
viviendas, habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles okupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de
vecinos y endureciendo las sanciones penales de los delitos que versen sobre
ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas
en las cosas, que sean auspiciadas por organizaciones delictivas con ánimo de
lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de
explotación sexual o el tráfico de drogas.

ANDREU BOSCH I
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Finalmente, hay que evitar que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para
atender una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las
políticas sociales orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos
de población más vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de
Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser
permanente.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la
potestad de entrada, registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras
edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos, es
decir, siempre que el inmueble esté siendo utilizado con fines delictivos,
contribuyendo a hacer frente a este problema en toda España, que ha aumentado
exponencialmente debido al confinamiento. Por ello, a través de la Fiscalía
General del Estado y los responsables de Interior de las Comunidades Autónomas,
hay que generalizar la instrucción del Fiscal superior de la Comunidad de las Islas
Baleares, conminándoles a desalojar a los okupantes ilegales de los inmuebles
cuando revistan características de delito y ayudando a remediar los efectos del
mismo.
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Es imprescindible promover una legislación que sirva para reforzar a los
propietarios de las viviendas okupadas y que puedan recuperar su vivienda, lo
antes posible. Por ello, ante una denuncia del propietario, si el okupante de la
vivienda denunciado no es capaz de aportar ningún título o documento que
justifique la okupación, el juez, como primera actuación, debe ordenar la entrega
de la posesión inmediata de la vivienda al propietario demandante. Sin perjuicio de
que en paralelo se inicie el proceso para resolver cualquier cuestión relativa a los
derechos del okupante denunciado.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento
de Teià propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:

Primero.- Elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas, con
el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus
legítimos propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios
afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
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Segundo.- Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para
velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal,
manteniendo una
estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor
conocen la realidad de sus barrios.

Ò

Tercero.- Elaborar un censo de viviendas okupadas de forma ilegal en Teià, donde
se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a
cabo el seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes
administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas
vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes
Cuerpos de Seguridad.

ANDREU BOSCH I
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Sexto.- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas
las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada,
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la okupación
ilegal de viviendas, así como, implementar las medidas necesarias para garantizar
el acceso a la vivienda.
Séptimo.- Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al
Conseller de Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual
se habilita y se da la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de
entrada, registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras
edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos.

I
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Quinto.- Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo
en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la okupación e
impulsar por parte de la Policía Local, la prevención, control y seguimiento de los
inmuebles ocupados o susceptibles de okupación.
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Cuarto.- Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados
en el consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los
valores cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas
okupadas.

02/10/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Octavo. - Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de
Viviendas constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser
permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más
vulnerables.
Noveno. - Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos
parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de
España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los
Diputados.
Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels assistents,
amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
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Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

Ò

3. Mocions d’urgència
De conformitat amb l’article 91.4 ROF, els membres del Ple voten la inclusió en
aquesta sessió ordinària, per urgència, de les mocions contingudes en els punts 3.1
i 3.2 d’aquesta acta.

ANDREU BOSCH I
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Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar
mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en
evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i
l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions
de futur amb garanties.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per
les quals no estem preparats.

I
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3.1. PRP2020/1120 Moció ACM per a la suficiència financera dels ens locals
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Per unanimitat dels membres assistents (13) acorden incloure en aquesta sessió
les mocions 3.1 i 3.2.

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi
econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles
mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació
de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a
les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar
resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis
recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada.
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Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el tràmit
parlamentari, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Teià, eleven l’adopció dels
següents ACORDS:

A
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En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en
l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que
s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen
a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions
que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar
l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments,
se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a
l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a
partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000
milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a
l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la
despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no
disposen en l’actualitat de romanents.
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La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en
crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també
l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no
se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels
ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les
necessitats urgents de la pròpia ciutadana.

Ò

02/10/2020 ALCALDE

C

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç
i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals
de cara al futur.

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar
una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els
termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de
5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic
a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa
i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.

Ò

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions
locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per
a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives
comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no
tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la
recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma,
municipis de segones velocitats.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

02/10/2020 SECRETARI

SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per
a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de
la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que
qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte
competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures
compensatòries.
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CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin,
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer
front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per
les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests
mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.

P
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb
un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021,
amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a
les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.

Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels assistents,
amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó, José David Basi Limiñana,
Joaquim Roca Agost
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Vots en contra (0)
Abstencions (0)
3.2. PRP2020/1122 Moció per al reconeixement del personal de neteja dels
centres sanitaris, sociosanitaris i assistencials com a personal essencial i de
primera línia en la lluita contra la Covid-19

Ò

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast
estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem
davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada
des de la responsabilitat col·lectiva i individual.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

No deixarem de posar en valor a tot el personal de diferents àmbits que han vetllat
per la nostra salut des de primera línia i amb el conseqüent risc de contagi: metges
i metgesses, personal d’infermeria, auxiliars, personal gerontològic, personal de
neteja de centres sanitaris, sociosanitaris i assistencials.
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies arran de la situació
extraordinària amb motiu de la COVID-19 viscuda als centres de serveis socials
s'ha creat un complement de productivitat extraordinari per als professionals que hi
hagin prestat servei.

I
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Però, des de la nostra responsabilitat com a individus, com a ciutadans i com a
col·lectivitat hem de continuar lluitant per a la erradicació, mantenint actituds
responsables, en tots els àmbits, el familiar, el laboral, l’escolar, el d’oci i el lleure,
atenent a les consideracions i recomanacions que ens dictin les autoritats sanitàries
a través del Govern de la Generalitat de Catalunya.

P
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La nostra principal prioritat ha estat des del primer dia i ha de ser, encara avui, tallar
de manera efectiva la cadena de transmissió del virus i la possibilitat de rebrots que
tensionin el nostre teixit sanitari i assistencial i, de retruc, provoquin un impacte
major en l’economia.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Atès que l'objectiu d'aquest ajut directe és reconèixer la implicació i el compromís
d'aquests professionals que han prestat serveis assistencials tant en centres propis
amb gestió delegada com en centres privats.
Atès que l’ajut s’ha convocat pel següent personal treballador de centres
residencials: Auxiliar de geriatria, Personal d’atenció directa a persones amb
discapacitat, Coordinador/a assistencial, Metge/essa, Diplomat/da en infermeria i
Altres professions (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador/a social, educador/a social, psicòleg/loga.
Atès que no s’ha considerat al personal de neteja dels centres residencials com a
treballadors i treballadores essencials i en primera línia, tot i haver tingut un paper
fonamental per evitar la propagació del virus, mitjançant les desinfeccions constants
en aquests equipaments.
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Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó, José David Basi Limiñana,
Joaquim Roca Agost
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
II. PART DE CONTROL

4. Donar compte del llistat extractat dels Decrets de l’Alcaldia, del núm.
2020/434 al núm. 2020/538, des de la data 13 de juliol de 2020 fins al 21 de
setembre de 2020, respectivament.

I

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels assistents,
amb el resultat de la votació següent:
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1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la feina
realitzada pel personal de neteja dels centres assistencials, dels d’atenció
de persones amb discapacitat, dels sanitaris i sociosanitaris, i que han estat
i continuen sent una peça fonamental per combatre la transmissió i els
rebrots de la COVID-19.
2. Que com a personal de neteja que treballa en primera línia i amb risc de
contraure la malaltia se’ls reconegui com a beneficiaris de l’ajut extraordinari
de productivitat que ja ha estat publicat en el DOGC, fet que motiva la
urgència de la Moció.
3. Que la quantia de la que han de ser beneficiaris s’equipari a la del personal
auxiliar de geriatria, que és de 900 euros.
4. Traslladar els acords assolits i aprovats al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.

Ò
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D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Catalunya de Teià,
demanem al Ple de l’Ajuntament de Teià l’adopció dels següents acords:

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/474, de 29 de juliol, d’expedient de modificació
de crèdit núm. 005/2020 d’incorporació de romanents de crèdit i de generació de crèdits
per ingressos, que seguidament es transcriu:

A
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4.1. PRP2020/1054 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/474,
d'aprovació d'expedient de modificació de crèdit núm. 005/2020

“ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 005/2020
D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT I DE GENERACIÓ DE
CRÈDITS PER INGRESSOS
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 05/2020, d’incorporació de romanents
de crèdit i de generació de crèdits.
Vist l’informe de la interventora núm. 126/2020 de data 27.07.2020.

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

a23199c5b95242dea14f8b5711288c6c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

C

De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any
2020 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.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, s’adopta la següent

Ò

RESOLUCIÓ:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87010

DESCRIPCIÓ
Modificació
Romanent de tresoreria amb
284.528,73 €
finançament afectat

SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 005/2020, de generació de crèdit en el
pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ
440 3320 2260900

02/10/2020 SECRETARI
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39901

DESCRIPCIÓ
Activitats culturals

Modificació
210,00 €

DESCRIPCIÓ
Modificació
Altres
ingressos
210,00 €
diversos.

A

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

I
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Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Modificació
240 3400 6320000
Edificis i altres construccions
219.693,73 €
321 1532 6190001
Arranjament vies públiques
45.472,21 €
320 9330 6220000
Edificis i altres construccions
3.231,42 €
340 3360 6820000
Cella vinària
16.131,37 €

P
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 005/2020, de incorporació de romanent
de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la següent forma:

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 05/2020, de
generació de crèdit per ingressos i d’incorporació de romanents de crèdits.
A la Comissió Informativa es proposa donar-se per assabentada de la Resolució de
l’Alcaldia núm. 2020/474, de data 29 de juliol, del qual es donarà compte a la
propera sessió ordinària del Ple.
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Assumpte: Adhesió a la “MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS
ENS LOCALS”
Vista la moció de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya per a la suficiència financera dels ens locals sobre la mesura del Govern
espanyol per a disposar dels romanents de tresoreria dels nostres ajuntaments, en
la part expositiva de la qual es fa constar:
“”
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per
les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar
mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en
evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i
l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions
de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi
econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles
mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació
de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a
les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar
resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis
recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç
i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals
de cara al futur.

Ò
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4.2. PRP2020/1060 Donar compte de la Resolució núm. 2020/504, d’adhesió
a la “MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS”

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en
crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també
l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
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Vist l'acord de Ple del 29 d’abril, aprovat per unanimitat, sobre la moció adreçada a
les meses del Congrés i del Senat destinada a “modificar la llei d’estabilitat
pressupostària i per augmentar la capacitat pressupostària del món local”, en la
mateixa línia que estableix el manifest de les entitats municipalistes de Catalunya
secundat per l'Ajuntament de Teià el passat 23 de març.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a
l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Coneixedors que el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari,

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en
l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que
s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen
a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions
que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar
l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments,
se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a
l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a
partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000
milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a
l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la
despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no
disposen en l’actualitat de romanents.
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administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no
se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels
ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les
necessitats urgents de la pròpia ciutadana.

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Teià a la “MOCIÓ
PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS”, que es transcriu a
continuació:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Teià a l’acord signat per la FEMP
i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport
a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les
reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i
garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 M€.
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SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa
i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a
les administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions
locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per
a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives
comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no
tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la
recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma,
municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb
un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021,
amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a
les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin,
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer
front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per
les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests
mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de
la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que
qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte
competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures
compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per
a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquesta resolució al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat
Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als
seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder
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fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals
del nostre país.
Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.- En dono fe: La secretària act.

Ò

4.3. PRP2020/1058 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/512,
d’aprovació de la renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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02/10/2020 SECRETARI

Vist que la Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents subscrits per
qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats
vinculades o dependents s’han d’adaptar al que es preveu en aquesta Llei en el
termini de tres anys des de la seva entrada en vigor i que de conformitat amb el que
disposa l’article 49.h).1r el termini màxim de vigència del conveni no pot ser superior
a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
Vista la necessitat d’establir un nou conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Teià a la
Xarxa Rescat de la Generalitat de Catalunya atès que la vigència del conveni
subscrit en data 29 d’octubre de 2013 s’ha vist afectada pel que preveu l’esmentada
disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Vist que el dia 29 d’octubre de 2013 es va formalitzar el Conveni de col·laboració
entre el Departament el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Teià per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya amb una vigència
il·limitada podent resoldre’s per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una
antelació prèvia de dos mesos d’acord amb el pacte onzè del conveni.

I
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“Assumpte: Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià per a l’adhesió de l’Ajuntament a la
Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya
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Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/512, de 25 d’agost, d’aprovació de la
renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències
i Seguretat de Catalunya (RESCAT) subscrit en data 29 d’octubre de 2013, entre
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià, que
seguidament es transcriu:

Vista la conveniència de renovar el conveni amb les mateixes característiques que
el conveni anterior per la necessitat de disposar de la xarxa de telecomunicacions
en perfecte estat de funcionament i amb un servei d’avaries i manteniment
disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Vistos els models base del conveni d’adhesió a la Xarxa Rescat i de Condicions
tècniques del servei de radiocomunicacions del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya que consten a l’expedient.
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Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució així com de còpia del conveni, a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes
previstos a l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera reunió que es realitzi, a l'objecte de la
seva aprovació, previ dictamen de la Comissió Informativa.”
4.4. PRP2020/1056 Donar compte de la Resolució núm. 2020/498, d'adhesió
al "Manifest sobre la mesura del Govern Espanyol per a disposar dels
romanents de Tresoreria dels ajuntaments", subscrit en data 29 d’octubre de
2013, entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Teià
Assumpte: Adhesió al “MANIFEST SOBRE LA MESURA DEL GOVERN
ESPANYOL PER A DISPOSAR DELS ROMANENTS DE TRESORERIA DELS
AJUNTAMENTS”
Vist el manifest de l’Associació de Municipis per la Independència sobre la mesura
del Govern Espanyol per a disposar dels romanents de tresoreria dels nostres
ajuntaments.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a
l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

A
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Primer.- Aprovar la renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) subscrit
en data 29 d’octubre de 2013, entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Teià, la vigència del qual es veu afectada pel que
preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
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LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

RESOLUCIÓ:

P

Signatura 1 de 2

Es ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, s’adopta la següent,

Ò
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C

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Teià al “MANIFEST
SOBRE LA MESURA DEL GOVERN ESPANYOL PER A DISPOSAR DELS
ROMANENTS DE TRESORERIA DELS NOSTRES AJUNTAMENTS”, que es
transcriu a continuació:
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6. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al president
del Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, a la presidenta del
Congrés, a la Presidenta del Senat i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
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1. Els estalvis del nostre ajuntament, l’Ajuntament de Teià, els revertirem al nostre
municipi perquè considerem que la gestió municipal, s’han de fer, única i
exclusivament en clau local, propera i en coneixement de les realitats i singularitats
de cada població. Els diners del consistori han de revertir en benefici dels nostres
veïns i veïnes i de tot el teixit associatiu, empresarial i comercial que està patint una
greu crisi derivada de la pandèmia del COVID-19.
2. No podem permetre que de forma reiterada i barroera, l’Estat trepitgi altre cop
les competències municipals. Els ajuntaments som una administració sobirana,
emparada per la Carta Europea d’Autonomia Local i la Llei de bases de Règim Local
i amb suficiència política i econòmica. Els alcaldes i alcaldesses hem sortit elegits
perquè els ciutadans ens han fet confiança a partir dels nostres programes
electorals i tenim el dret i l’obligació d’actuar segons el que ens ha encarregat el
poble. No estem disposats a fer de simples gestories de serveis de l’Estat Espanyol
i limitar la nostra veu i els nostres posicionaments polítics.
3. Els municipis catalans no hem de fer de banc d’un estat centralista, autoritari i
fallit, amb molt poc respecte pels diners públics, que en definitiva són de tots
nosaltres, i que hem vist com ha malgastat en infraestructures innecessàries, en
rescats a la banca, en armament o en mantenir una monarquia corrompuda.
4. El nostre model d’Estat posa l’accent en uns altres valors, en els valors d’una
República social i Democràtica on la separació de poders sigui real i on es respectin
les Llibertats i els Drets Fonamentals. Per aquest motiu reiterem el compromís
polític per a assolir i fer possible el mandat de l’1 d’octubre com l'única alternativa
per desvincular-nos de l’Estat Espanyol que representa la decadència política,
econòmica i social.
5. Ens plantem. Diem NO a l’intent del Govern Espanyol de quedar-se amb els
diners del nostre municipi i li fem saber que l’Ajuntament de Teià no farà de creditor
a l’Estat. Igualment denunciem la manca de sensibilitat de l’Estat Espanyol envers
els alcaldes i alcaldesses i que aquesta mesura s’hagi pactat única i exclusivament
en clau política a través d’un vot negociat amb els seus alcaldes-socis de la FEMP.
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SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquesta resolució al President de la Generalitat de Catalunya, al
President del Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, a la
presidenta del Congrés, a la Presidenta del Senat i a l’Associació de Municipis per
la Independència.
Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.- En dono fe: La secretària act.
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5. Donar compte dels acords de les JGL:
- NÚM. 19 - JGL 16.07.2020
- NÚM. 20 – JGL 23.07.2020
- NÚM. 21 – JGL 10.09.2020
- NÚM. 22 – JGL 17.09.2020
6. Precs i preguntes.

Ò

LINK PLE: https://www.youtube.com/watch?v=tceZ8svfIzc&feature=youtube
Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretària, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
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Vist i plau,
L’alcalde

P
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Teià, a data de la signatura electrònica
La secretària

