ACTA PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL
de 22 de desembre de 2021

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Sessió núm.: 2021/10
Data: 22.12.2021
Hora inici: 21:02 h
Hora fi: 23:20 h
Caràcter: sessió extraordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «Zoom»
Membres del PLE: assistents (13):
BOSCH RODOREDA ANDREU
RIERA ROJAS MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA SANTIAGO
BUSTO NAVARRO ERICA
RAÜL MÍNGUEZ NOGUÉS
CASANOVAS GARCIA JORDI ANTONI
LOPEZ SANCHEZ JORDI – S’INCORPORA A LES 21’51 HORES
PARRA ORDAZ OLGA
RIBAS PARIS FRANCESC
ROSELL DURAN GEMMA
ANDINYAC LLADO NURIA
BASI LIMIÑANA JOSÉ DAVID
ROCA AGOST JOAQUIM
President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretari accidental: Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle
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, que es relacionen a continuació.
I.

PART RESOLUTÒRIA
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Ple ordinari núm. 9/2021, de 25 de
novembre de 2021. APROVADA PER UNANIMITAT DEL PRESENTS, salvat el
Regidor Sr. Jordi López Sánchez que s’incorporà posteriorment a la votació.
Propostes dictaminades:
2. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió Econòmica:
Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana)
2.1. PRP2021/1276. Proposta pressupost 2022
3. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat)
el 16.12.2021:
3.1. PRP2021/1262. Xifres de població oficials a 1 de gener de 2021
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Ple ordinari núm. 9/2021, de 25 de novembre
de 2021.
S’aprova per unanimitat dels membres presents a la sessió sense observacions salvat el
regidor Sr. Jordi López Sánchez que s’incorporà posteriorment a la votació.
Propostes dictaminades:
2. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió Econòmica:
Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana)
2.1. PRP2021/1276. Proposta pressupost 2022 – Expedient 2021/1789
Assumpte:"
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PER

PRESSUPOST
A L’EXERCICI 2022

GENERAL

DE L’AJUNTAMENT

Vist l'informe econòmic-financer emès per la interventora habilitada de la
Corporació, de data 13 de desembre de 2021, ref. 238/2021, en relació a
l’aprovació del Pressupost General de l’exercici 2022.
Vist l’informe d’intervenció sobre l’avaluació de l’estabilitat pressupostària al
projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2022, Ref. 241/2021, de data 14
de desembre de 2021.
L'Alcaldia-Presidència, de conformitat amb el que es disposa a l'article 168.4 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals al Ple Municipal proposa l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- APROVACIÓ del Pressupost General, Bases d'execució que
s'acompanya, així com la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, de la següent forma:

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L'EXERCICI 2022
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2022
Despeses

1

Despeses Personal

3.213.946,36

2

Despeses en Béns i Serveis

3.640.711,22

3
4

Despeses financeres
Transferències corrents

5

Fons de contingència
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Capítols

Crèdits inicials

25.000,00
390.582,34
28.351,63

Op.corrents

7.298.591,55

6

Inversions reals

2.010.835,63

7

Transferències de capital

5.500,00

Altres op. no financeres

2.016.335,63

Op. no financeres

9.314.927,18
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8

Actius financers

9

Passius financers

60.000,00

Op.financeres

60.000,00

TOTAL

0

9.374.927,18

ESTAT D'INGRESSOS
Pressupost 2022
Ingressos

1
2
3
4

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

4.076.168,01
455.000,00
1.050.798,72
1.868.366,91

5

Ingressos patrimonials

49.500,00

6

Alienació inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

500.093,54

Altres op. no financeres

500.093,54
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Op.corrents

Op. no financeres
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7.999.927,18

Actius financers

0

9

Passius financers

1.375.000,00

Op.financeres

1.375.000,00
9.374.927,18

Resultant en conseqüència sense dèficit.
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7.499.833,64

8

TOTAL
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Previsions
inicials

Capítols
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AJUNTAMENT DE TEIÀ

EXERCICI 2022

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
Escala / Subescala / Classe
Hab. Estatal
Secretari/ària
d'entrada)
Interventor/a
d'entrada)

Grup
(Classe

segona,

categoria

(Classe

segona,

categoria

Tresorer/a
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Observacions

1

1

A1

1

1

A1

1

1

N. Places

Vacants

Observacions

Administració General

Total

Tècnic Administració General

A1

13

6

1

1

Subescala Administrativa

Grup

Administratius/ves d'Administració General

C1

6

3

C2

6

2

N. Places

Vacants

Observacions

Subescala Auxiliar
Auxiliars d'Administració General
Escala / Subescala / Classe

N. Places

Vacants

18

Observacions

Administració Especial

Total

Subescala Tècnica

Grup

Arquitecte/a

A1

1

0

Enginyer /a

A1

1

0 80% jornada

N. Places

8
Vacants

Observacions

Subescala Serveis Especials
Classe Guàrdia Urbana

Grup

N. Places

Vacants

Un/a sergent

C1

1

1

Un/a sots-inspector/a

C1

1

1

Un caporal

C2

2

1

Guàrdies

C2

12

5
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Vacants

A1

Escala / Subescala / Classe
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Observacions

QUADRE DE LLOCS
PLANTILLA LABORAL

DE

TREBALL

DE

LA

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Categoria

Grup

Auxiliar administratiu/va Recaptació

C2

N. Places
1

Vacants
0

Observacions

Conserge oficines

AP

1

1

Tècnic Auxiliar Informàtica

C1

1

0

Tècnic/a Recursos Humans

A2

1

1

GOVERNACIÓ
Categoria

Grup

Auxiliar Administratiu/va suport Policia Local

C2

N. Places

Vacants
1

Observacions
0
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SERVEIS TERRITORIALS
Categoria

Grup

Arquitecte/a tècnic/a

A2

N. Places
1

Vacants
0

Observacions

Cap de la Brigada

C2

1

0

Oficial 1a. de supervisió

C2

1

1

Encarregat/da de neteja i jardineria

C2

1

0

Oficial 2a. d'obres i manteniment

AP

2

2

Oficial 2a. conductor/a neteja viària

AP

1

0

Oficial 2a. conductor/a de serveis

AP

1

1

Operari/ària d'obres i manteniment

AP

4

0

Operari/ària de neteja i jardineria

AP

2

1

Operari/ària de neteja i jardineria/cementiri

AP

1

1

Encarregat/da d'obra

C2

1

0
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SERVEIS PERSONALS
Categoria
Grup
Treballador/a social - Cap d'Unitat Serveis
Socials
A2

N. Places

Vacants

Observacions

1

0

Treballador/a social

A2

1

1

Educador/a social

A2

1

1

Treballadors/es familiars

C2

1

1

Aux. Administratiu/va Serveis Socials

C2

1

84,72
0 jornada

Tècnic/a de cultura

A2

1

0

Conserge d'escola

AP

1

0

Director/a tècnic/a poliesportiu

A2

1

0

Auxiliar recepcionista poliesportiu

C2

2

1

Treballador/a familiar supervisor/a

C2

1

1
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%

PERSONAL
TEMPORAL

EN

RÈGIM

LABORAL

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
Categoria

Grup

Auxiliar administratiu/va de secretaria

C2

N. Places
1

0

Auxiliar administratiu/va d'intervenció
C2
Auxiliar administratiu/va de suport a Inf. i
Registre
C2

1

0

1

0

1

1

Auxiliar administratiu/va de suport a Alcaldia i
regidories, i Serveis tècnics
C2
GOVERNACIÓ

Grup

Vacants

N. Places

CAP

Observacions

Vacants
0

Observacions
0
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SERVEIS TERRITORIALS
Categoria

Grup

N. Places

Vacants

Observacions

Conserge Mantenidor edificis

AP

1

0

Conserge matenidor equipaments esportius

AP

1

1

Delineant

C1

1

0 60% jornada

Tècnic medi ambient

A2

1

0
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SERVEIS PERSONALS
Categoria

Grup

Tècnic/a de promoció econòmica

A2

N. Places
1

Vacants
0

Observacions

Tècnic/a de joventut

A2

1

66,70
0 jornada

Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C1

2

0

Dinamitzador/a socio-cultural

C2

1

0

Auxiliar recepcionista Fons Batllori

AP

1

29,33
0 jornada

Dinamitzador/a socio-cultural de joventut

C2

1

0

Encarregats d'entrades piscines

AP

2

2 3 mesos/any

Peons neteja piscines

AP

2

2 3 mesos/any

Operaris Manteniment Piscines

AP

2

2 3 mesos/any

%

%

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

Grup

N. Places

Vacants

Observacions

suport
C2

1
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SEGON.- Que l'acord d'aprovació inicial adoptat es considerarà aixecat a definitiu si no
es presenten reclamacions en contra, havent d'ésser exposat al públic durant el
termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans de
costum en aquesta localitat.
TERCER.- TRAMETRE al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, l’informe emès per la interventora municipal, ref. 241/2021,
de data 14 de desembre de 2021, referent a l’avaluació de l’estabilitat pressupostària
al projecte de Pressupost de l’exercici econòmic 2022, de conformitat amb el que
disposa l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.”
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor d’hisenda, Recursos Humans i Seguretat
Ciutadana Sr. Santiago Albert i Seseña per la exposició inicial del pressupost
proposat.
Pel Sr. regidor de l’àrea d’hisenda s’informa, en resum, que:
1er.- Ens trobem amb un pressupost que aposta per la inversió.
2n.- És un pressupost que, en tremes numèrics, creix un 24,5% en referencia al
pressupost de l’exercici 2021, essent la part més important del creixement la referent
a la inversió que puja prop de dos milions.
3er.- El pressupost pot segmentar- se en uns 7.400.000.- Euros, aproximadament, del
que seria despesa i 1.968.000.- Euros d’inversió que fa un total de 9.374.927,18.Euros avalat per uns ingressos equivalents.
4rt.- Sobre Les partides més rellevants:
a) Policia Local.- El seus increment és conseqüència de la implementació de les
càmeres de vigilància, el seu manteniment i el tema de vestuari per la incorporació de
nous agents i mesures de seguretat però la major partida es correspon a la inversió
prevista per les noves dependències de la policia local.

b) Promoció Econòmica.- Assenyalar una incidència important en aquesta partida com a
conseqüència del “Programa Talent, Treball i Tecnologia” que té una subvenció del
Consell Comarcal equivalent a la despesa pressupostada però que te un impacte de
12.000,00 Euros.

Aquesta partida s’incrementa dels 39.000.00 Euros als 60.000 Euros donat que es vol
incidir en activitats de suport al comerç amb increments en les partides del mercat
municipal, d’aportació al Consorci d’Alella, Maridatge i Fira de Nadal que s’acompanya
amb un augment de la jornada fins el 100% de la Tècnica de l’àrea de promoció
econòmica.

c) Comunicació.- Partida de passa de 53.000,00 Euros a 64.000,00 Euros.

Aquest augment significatiu es conseqüència del creixement de l’activitat tant del
personal implicat com de les diferents eines.

d)

Recursos Humans.- El seu increment és com a conseqüència de:
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-

L’augment per llei del 2% de la massa salarial.

-

Previsió d’increment de la plantilla de la policia local per tal d’assimilar- la d’altres
municipis dels voltants amb la incorporació d’un nou caporal.

-

La augment de la jornada fins al 100% ja comentada de la Tècnica de Promoció
Econòmica.
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e) Tresoreria.- Baixada molt significativa per:

-

Baixada dels interessos a cero. No paguem intensos pels préstecs.

-

Baixada de la partida d’amortització de préstecs de 358.000,00 Euros a 60.000,00
Euros donat que, en aquets moment, els únics crèdits que estem amortitzant son els
de la Diputació de Barcelona que son a tornar en deu anys i sense interessos.

-

La baixada ens permet incrementar les despeses en d’altres partides.

f)

Joventut.- Partida que passa de 9.000,00 Euros a 25.000,00 Euros per considerar que
el desenvolupament del Pla Local de Joventut requereix de posar uns recursos que,
fins ara, teníem continguts i que ara podem disposar donada la reducció de la
despesa comentada anteriorment en l’apartat de Tresoreria.

g) Cultura.- La partida també creix per la seva vinculació a la partida d’inversió de
reparació i pintura de portes i finestres de “La Unió” i per considerar que la inversió en
d’altres festes populars precisen d’una mica més de pressupost com la Festa Major i
la previsió d’un nou conveni amb “La Palma” sobre usos i per tal d’enllestir l’adequació
tècnica de l’espai i instal·lacions.

h) Esports.- Es consignen les despeses de l’empresa que gestiona el poliesportiu que
passa de 265.000,00 Euros a 308.000,00 Euros.

i)

Participació Ciutadana.- La partida no varia significativament (uns 1.500,00 Euros)
però continuen dotant- se els pressupostos participatius amb 50.000,00 Euros.

j)

Mobilitat.- Creix com a conseqüència del cost real del Bus de la Línia C15 que ha
augmentat significativament l’any 2021 i han hagut de ser assumits per l’ajuntament
pel que s’han de preveure pel 2022 i, a més, es voluntat del govern continuar amb les
proves del bus a demanda i les seves possibilitats.

k) Medi Ambient.- S’incrementa per:
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-

Traspàs de la partida de “Control de Plagues” a Serveis i Manteniment que passa a
Medi Ambient i pel cost del tractament de residus que ens venen imposats i pesen de
79.676,00 Euros a 103.000,00 Euros.

-

S’incorpora una partida de franges que es duran a terme aquest any (partida de
20.000,00 Euros dels que 13.000,00 venen per ingressos) que i d’altres partides que
resulten correccions menors.

-

La partida de de manteniment es dotar una mica mes el Pla Verd que finalment
aquest govern desplegarà com a conseqüència d’una modificació en la línia de neteja
viaria.

-

La incorporació del Conveni de Legionel·losis amb el Consell Comarcal del Maresme.

l)

Urbanisme i Habitatge.- Passa de 207.000,00 Euros a 1.163.000,00 Euros com a
conseqüència de diferents obres en via pública, es a dir, inversió que requereix un
increment de la partida de Treballs Tècnics (que passa de 43.000,00 Euros a
50,000,00 Euros), un increment en la partida de jurídics i contenciosos donat que
aquest govern considera que ha de ser de millor qualitat i de més intensitat.
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L’augment de quasi un 600% correspon, però, a la inversió en via pública amb
1.059.000,00 Euros.

S’incorpora la partida “Pisos de Mestres” per import de 325.000,00 Euros que surt de
la partida d’Educació com a conseqüència de les converses amb els Regidor de la
oposició.

m) Serveis Socials.- Aquesta partida disminueix respecte de 2021 donat que, l’any
passat havíem dotat 50.000,00 Euros per ajuts assistencials addicionals per motiu de
la Covid- 19 per a famílies en situacions complexes i que han estrat demanats en
quantitat inferior i ja consten d’altres ajuts assistencials.

n) Educació.- En aquesta partida el impacte més important és l’efecte Covid- 19 a
l’escola bressol i en els ajuts als pares que es mantenen.

Respecte de l’escola “El Cim” les inversions, sense desglossar de moment, pesen de
25.000,00 Euros a 70.000,00 Euros.
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o) Biblioteca.- La partida s’incrementa d’11.000,00 Euros fins a 21.000,00 Euros per
inversions com a conseqüència de les cortines mecanitzades de la biblioteca i per una
despesa prevista, per una sola vegada, per millorar la senyalització viaria de la
Biblioteca (uns 3.200, 00 Euros).

Recuperem el fons per la compra de llibres que s’incrementa fins a 7.000,00 Euros.

p) Cooperació i infància.- Cooperació es manté i infància augmenta amb una quantitat
petita de 1.500,00 Euros passant de 7.500,00 Euros a 10.000,00 Euros, es a dir, un
increment del 25% centrada en activitats culturals per a la mainada.
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5è.- El Sr. Regidor de l’àrea d’Hisenda vol assenyalar que, tot i que en l’exposició del
pressupost de despeses s’han domat pinzellades de les inversions previstes aquestes
es concreten, sense perjudici de l’ampliació per part de l’alcaldia, en:

a) Edificis Públics:

-

Pisos dels Mestres.

-

Escola “El Cim”.

-

Calderes de San Berger.

-

Façana de l’ajuntament.

-

Plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’ajuntament.

-

Restauració i pintura de portes i finestres de “La Unió”.

-

Cortines mecanitzades de la Biblioteca.

-

Finalització de temes a “Ca La Cecilia” en relació a carpes instal·lades i d’altres.

-

Dotació addicional d’uns 50.000,00 Euros pel projecte de la Nau de l’ACA tot i la
partida ja prevista com a conseqüència del treballs addicionals previstos.

-

En informàtica les inversions son d’uns 35.000,00 Euros.

-

Policia Local per càmeres de vigilància, etilòmetre i adequació de la caseta de San
Berger que ve acompanyat d’un mòdul de vigilància pel vigilant que actualment ocupa
la caseta i que amb el trasllat de les dependències de la Policia local haurà de
traslladar- se.

-

b) Obres de Via Pública:
Ampliació del final del Fivaller.

-

Carrer Pere Noguera.

-

Camí de la Serra.
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-

Pavimentació i voreres de carrers en general (una part important és Molassa)

-

Reparació panots de la Riera, pintura horitzontal.

-

Il·luminat led La Molassa.

-

Carrer Vallromanes.

-

Enjardinament de rotondes.

-

Umbracle per la zona de jocs infantils.

-

50.000,00 Euros pels pressupostos participatius.
6è.- Aquesta despesa ha de venir suportada pels corresponents ingressos:
a) Per impostos directes (IBI, IVTM, PLUSVALUES, IAE) que disminueix com a
conseqüència de:
- La desaparició del cànon d’autopistes per l’alliberament dels peatges (-35.000,00
Euros).
- La previsió de reducció dels IBIS i IVTM per les bonificacions per instal·lacions de
sistemes d’aprofitament energètic, minusvalideses i l’aparició de vehicles elèctrics/
Híbrids.
- L’aplicació d’un criteri de prudència avalat per la intervenció i Diputació de Barcelona
en la valoració dels ingressos per plusvàlues tenint en consideració la mitjana dels
darrer sis exercicis disminuït en un 30%.
- L’IAE que no és una partida significativa.
Els impostos directes baixen un 0,41% també com a conseqüència de no haver
modificat cap coeficient ni cap impost, inclòs l’IBI.
b) Per impostos indirectes, fonamentalment es provinents per construccions,
instal·lacions i obres, tenen un increment substancial (de 315.000,00 Euros a
455.000,00 Euros) per l’efecte dels anys de pandèmia (execucions ajornades i ara en
marxa) i previsions dels Serveis Tècnics amb ingressos superiors a la pressupostada.
c) La partida de Taxes, preus públics i d’altres ingressos s’incrementa en un 3’90%
per la normalització de la situació com a conseqüència de la pandèmia.
d) Transferències corrents.- Amb un impacte important amb les transferències de
l’Estat que es fixa en 1.400.000,00 Euros com a quantitat recomanada Diputació de
Barcelona.
e) D’altres partides que entren i surten de les que destaquem la corresponent a l
l’escola bressol donat que comencem a rescabalar- nos els endarreriments de la
Generalitat de Catalunya.
f) Projecte Talent, Treball i Tecnologia que promociona el Consell Comarcal del
Maresme.
g) Transferències de Capital on consignem tots els ajuts que venen per les diferents
línies de subvencions i ajuts que pesem de 137.491,00 Euros a 601.792,00 Euros que
imputem directament a inversions i permeten donar suport a una part de les inversions
previstes pel 2022. De fet aquí tenim algunes partides resta condicionada a algun
tipus d’inversió. Aquí també tenim les franges de muntanya amb 13.000,00 Euros.
h) Partida de passius financers o de préstecs i crèdits que és la partida amb major
increment donat que dels 175.000,00 Euros que tradicionalment tenia pressupostats
passen als 175.000,00 Euros de la Diputació de Barcelona més 1.200.000,00 Euros
en concepte de Crèdit Bancari exclusivament per inversió donada la molt bona
situació financera de l’ajuntament (de fet el rati d’endeutament es del 5 i escaig per
cent que és baixíssim) aquest crèdit resulta pel convenciment d’aquest govern de la
poca efectivitat de les incorporacions de romanent per la seva tardança i la seguretat
de poder encetar projectes sense haver de esperar a la incorporació del romanent tot i
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el convenciment que el tancament de l’exercici 2021 facilitarà la incorporació de
romanent suficient per compensar el crèdit.
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Per tant, els ingressos seran de 9.374.927,18 Euros igual que les despeses i d’aquets
ingressos el crèdit bancari per import d’1.200.000,00 Euros n’és una part substancial
però també ho son els 601.000,00 Euros que rebrem d’altres transferències de capital
que venen per línies d’ajuts als ajuntaments.
Pren la paraula el Sr. alcalde i, agraint la intervenció del regidor de l’àrea d’hisenda,
per llegir alguns paràgrafs de la memòria d’alcaldia especialment per les persones
que segueixen el Ple per streaming que es transcriu:
“Respecte del pressupost inicial 2021, aquest projecte de Pressupost 2022 presenta
un augment total de 1.844.751,91 euros (un 24,5%), augment imputable principalment
a les inversions previstes, d’import d’1.968.635,63, tenint en compte les subvencions
de la Diputació de Barcelona per a despeses d’inversió (sobretot derivats de la Línia 1
del Programa General d’Inversions, de 431.175,54 euros, i del Programa de
Resiliència, de 55.918 euros), a l’aprofitament urbanístic de dos sectors (PAU 2 i PAU
14, d’import total de 101.698,72 euros, ja ingressats) i a la sol·licitud d’un préstec per
finançar inversions, de 1.375.000 €, amb el marge financer que ens atorga el
romanent acumulat, de més de 3 M€, que ens permet capacitat d’endeutament inicial.
Previsions facilitades pel Servei Tècnic Municipal, de data 10 de novembre de 2021,
incloses en l’informe d’Urbanisme, de 25 de novembre, està motivat perquè enguany
s’espera, entre d’altres obres menors i majors, la llicència d’obres del Pla de Millora
Urbana d’Ordenació Volumètrica d’ES Vedra – Blanqueig, d’un import previst de
215.000 euros (que no s’ha executat durant el 2021 per la tramitació del projecte
urbanístic), a més de les previsions derivades dels projectes de la darrera fase de La
Clau d’Or (d’uns 225.000 €), el del PAU El Castell (d’uns 160.000 €), i les previsions
ordinàries d’habitatges unifamiliars (uns 50.000 €) i les obres menors i diversos (d’uns
20.000 €). Per tant, amb les previsions d’ingressos estimats (estimació prudent i a la
baixa de la possible recaptació, d’un 32 % aproximadament). I amb el benentès que
aquestes previsions no estan afectades en cap cas pels efectes de la sentència ferma
de nul·litat del POUM 2016 per part del TSJC d’aquest novembre de 2021.
Precisament és en aquest exercici, el darrer del mandat a poder executar íntegrament
per aquest govern municipal, i atesa la capacitat de consecució de romanent acumulat
els darrers anys, de gairebé uns 4.000.000 d’euros, que s’ha previst sol·licitar un
préstec d’1.200.000 euros, tenint en compte la bona situació d’endeutament de
l’Ajuntament de Teià, amb una ràtio d’endeutament sobre els ingressos ordinaris del
5,96 %. Hem estat prudents en matèria d’inversions, malgrat la planificació del PAM
2019-2023, atesa la situació socioeconòmica complexa derivada de la pandèmia. Fins
ara, amb aquesta voluntat política, hem anat supeditant bona part de les inversions a
la incorporació de romanent, però aquest mecanisme condiciona excessivament des
d’un punt de vista cronològic la capacitat d’execució, i alhora tensa excessivament els
departaments 5 afectats del Servei Tècnic Municipal, Secretaria i Intervenció. El 2022,
amb els recursos humans en aquests negociats, reforçats i estabilitzats, creiem que
és el moment oportú per abordar des d’una planificació anual una part significativa de
les
inversions que s’havien previst en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.
Des d’una perspectiva extrapressupostària, el 2022 també serà l’exercici per poder
executar, entre mitjan 2022 i el primer terç de 2023, les obres de condicionament de la
nau de l’ACA com a seu dels Serveis de Manteniment i Mediambientals, actuació
finançada amb la dotació disponible, d’uns 325.000 euros, del proindivís derivat de la
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instal·lació a Teia del Mercadona. Aquesta execució permetrà, alhora, alliberar espais
que ocupen els serveis de Manteniment actualment, com ara el magatzem municipal
del torrent de les Monges (el qual, en un futur proper, un cop disposem del projecte de
rehabilitació i instal·lació, es podrà rehabilitar per fixar un conveni amb el CET per a la
instal·lació d’un rocòdrom), i alliberar per al 2023 una part del lloguer de la nau a la
Bòvila.
Finalment, caldria afegir que l’actuació de construcció de l’skate park i de millora del
parc de can Llaurador i rehabilitació de la bassa de l’era ja compta amb una subvenció
PUOSC atorgada per la Generalitat, que s’haurà d’incloure en el pressupost de 2023,
amb un import total previst de 207.301 euros. Queda pendent, entre moltes altres
actuacions necessàries, la rehabilitació de Cal Senyorcinto, amb un cost de projecte
d’execució que oscil·la entre els 242.490 euros i els gairebé 830.000 euros, un
projecte d’hotel d’entitats l’abast del qual caldrà abans acabar de definir des d’un punt
de vista polític i de necessitats.”.
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L’alcalde comparteix i exposa el Pla d’inversions de l’Àrea 3 que consta al pressupost
2022 i ja avançat pel regidor d’Hisenda.
Un cop finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Ribas
(portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya).
El regidor Sr. Frances Ribas (Grup Municipal de Junts Per Catalunya) inicia la seva
intervenció mostrant el seu condol a la família Puigoriol Solanes per la defunció
sobtada d’en Francesc Puigoriol (q.e.p.d.), tan sols tres mesos després de la mort del
seu pare en Jordi Puigoriol (q.e.p.d.), encoratjar a la ciutadania a perseverar en la
cura de la nostre salut individual i de la col·lectiva davant de l’avanç inexorable de la
sisena onada de la pandèmia de la Covid- 19 en les dates on les trobades familiars i
trobades s’intensifiquen.
Per altre banda, i sobre el pressupost, felicitant la tasca tant de la intervenció
municipal com del regidor de l’àrea i manifesta:
1er.-a)a Com en les habituals rierades sobtades que pateixen diferents poblacions del
Maresme, en aquest pressupost pel 2022 ens trobem amb una situació d’incertesa
derivada de diferents circumstancies que poden afectar severament el capítol
d’ingressos:
a) a) Per una banda un POUM -mort i enterrat-, que malgrat la predisposició de la
Generalitat de Catalunya a proveir a l’ajuntament de Teià d’eines i de cirurgia
urbanística per avançar en determinats sectors i actuacions urbanístiques entre tant
s’elabora un nou POUM, ja a totes llums durant el proper mandat 2023- 2027 com a
mínim.

b) b) D’altre banda, la incertesa provocada per la Sentència del TC que declara la
inconstitucionalitat i nul·litat de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (la plusvàlua) i el dubte de quina serà la capacitat recaptatòria dels
ajuntaments amb el nou mètode de càlcul d’aquest gravamen impositiu i a la espera
també de la fermesa de la resolució dels dos recursos presentats pel retorn de les
plusvàlues liquidades.

c) c) D’altre banda, les circumstancies sanitàries globals que podem modificar les
previsions d’ingressos més optimistes.
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2n.- Davant d’aquesta fotografia objectiva de la situació en la que dues de les tres
fonts mes importants d’ingressos municipals, al marge de l’IBI, es troben en una
autèntica quarantena i com a preludi d’una tempesta perfecta, el govern municipal de
Compromís amb Teià i Esquerra Republicana ens presenta un capítol d’ingressos on:
a) En primer lloc, les plusvàlues quantificades pugen substancialment i prenen com a
referencia la mitjana dels sis darrers anys que recordo que en aquells temps no
estàvem ni en pandèmia ni amb el POUM enterrat ni amb la plusvàlua a l’UCI.

b) Un pressupost d’ICIO (Impost d’obres i construccions i instal·lacions) que passa als
455.000,00 Euros pel 2022 i basat en un informe possibilista dels Serveis Tècnics i
sense POUM i en pandèmia. I,
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c) Per si no fos poc, el govern de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana es
planteja demanar crèdits per valor de 1.375.000,00 Euros destinats a inversions.

El Sr. Ribas manifesta estar segur que de la mateixa manera que s’ha demanat als
Serveis Tècnics un informe que estimi quins poden ser els ingressos d’ICIO, se’ls
demanes de la mateixa manera un informe de la capacitat humana i temporal
d’atendre la feinassa que suposen inversions per aquest muntant de diners el farien a
totes llums desfavorable i més en un context amb un POUM defenestrat i un que esta
per venir i més en les situacions urbanístiques a realitzar en aquest impàs que
reclamarà esforços addicionals si no volem fer més gros el tap administratiu i tècnic
tant a Serveis Tècnics com al negociat de Secretaria.

d) El govern de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana addueix que aquest any
2022 vol fer front a les inversions que no s’ha pogut fer el 2020 i el 2021 per culpa de
la pandèmia i nosaltres els diguem que les intencions en aquets exercicis no hi eren
perquè no reflectien aquestes inversions. Ara ens sembla que es fa tard i les preses
mai son bones conselleres ni que sigui en un any, l’últim del mandat, en el que
s’executarà un pressupost de cap a cap (l’últim). Tot plegat fa flaire de campanya
sense parar- se a pensar en els punts d’estres laboral que provocarà a tots els
negociats implicats d’aquest ajuntament.
3er.- En el capítol de despeses cap sorpresa a banda de les de costum:
a) Un pressupost de comunicació que al llarg del mandat ha crescut un 80% i que no ha
estat capaç d’articular un pla de comunicació com Gent de Teià reclama fa anys amb
bon criteri sota ens nostre punt de vista; un pressupost que no ha estat capaç
d’atendre la normativa que marca el Reglament Orgànic Municipal de donar espai a
tots Grups Municipals en els espais de comunicació de l’ajuntament de Teià com s’ha
defensat fins a la sacietat des de Junts Per Catalunya; un pressupost que creix el 80%
i que, paradoxalment, és el poble més desinformat (avui ni a Instagram ni a facebook
ni Twiter publicaven el Ple Extraordinari d’avui). En moltes ocasions és més
propaganda que comunicació.

b) Felicitem, amb irona, al regidor de l’Àrea d’Hisenda que ara manté que el periodista
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s’ha d’imputar al capítol II en lloc de al capítol I com fins ara i com defensava Junts
per Catalunya.

c) Un pressupost que ens porta una disminució en serveis socials amb una bossa de
subvencions a persones amb vulnerabilitat que dieu que n’ha sobrat un munt pot ser
per que els llindars eren massa baixos.

d) Un pressupost de cultura que no para de créixer i créixer per que, segons paraules del
regidor, “Aquest govern aposta per la cultura”.

¿Quantes vegades vàrem fer aquesta petició?

Un exemple més: per a la construcció del “Batraci” (la bestia de foc que va ser cedida
als Dimonis de Teià), amb un cost de uns 6.600,00 Euros, aquest regidor de Cultura
en aquell moment va haver de reduir d’altres partides de cultura per poder-la finançar
donat que des de el govern de Compromís amb Teià i Esquerra no permetien més
recursos.
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Aquesta afirmació fa mal tant al Grup Municipal de Junts per Catalunya com,
especialment al portaveu com a ex Regidor de Cultura. Quantes demandes ens varen
ser negades de nous recursos econòmiques per a nous projectes culturals, per a nous
convenis amb Entitats (com el de La Palma per exemple que és minso amb 5.200,00
Euros pressupostats).

¿És que potser es considera que Junts Per Catalunya no apostava per la cultura?

e) Una regidoria de participació ciutadana que, de ser un projecte estrella en el mandat
anterior, ha passat a tenir la meitat de recursos (ara nomes 50.000,00 Euros) i a fer-se
bianualment, es a dir, a tenir 25.000,00 Euros cada any.

De la feina feta aquells anys ara resta ben poc.

f)

Una regidoria de cooperació mancada de projecte i de recursos que, en el resum fet
en l’audiència pública telemàtica de la setmana passada, ni tant sols apareixia la
dotació en cooperació.

D’un pressupost de 9.375,00 Euros en destineu un 3,045% (exactament en valor
absoluts 4.000,00 Euros).
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La conscienciació està bé però, malauradament, és una conscienciació d’autoconsum
i de poca repercussió per llepar-nos les ferides de l’ànima i de l’autocomplaença i ara,
és el moment de l’acció directa, sobre el terreny. Molts mals que patim en el “Primer
mon” venen de no creure i apostar en el “Quart mon”.

g) En el cas d’educació es valora positivament la dotació per a millores a l’escola a
l’entorn dels 75.000,00 Euros (front als 25.000,00 Euros), però no ens agrada que el
govern faci seva la idea que, fa una eternitat que la Núria Andinyac de Gent de Teià
ho reclama (Ple rere Ple). A cadascú els mèrits que corresponen.

26/01/2022 ALCALDE

h) Medi ambient creix en recursos humans proporcionalment al decreixement en zones
arbrades o a dotació en replantat d’arbres morts o talats a la Riera i d’altres carrers,
manca de regs o reg en moltes ocasions, com en els arbres substituïts recentment a
la Avinguda Kennedy -que fa quatre dies que els havien plantat i ja els han hagut de
substituir-.

La incidència en el canvi climàtic de l’acció humana esta provada i, mentre tant,
l’ajuntament de Teià compra una escombradora impulsada amb combustibles fòssils i
generadora de gasos d’efecte hivernacle. ¿Per què? No ho entenem.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

26/01/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

i)

Tampoc s’entén el cas dels serveis de manteniment que, vist el constant creixement
del poble, aquets no creixen.

El poble esta brut ho diu el mateix poble i no sols Junts Per Catalunya.

Manca personal i ordres clares i directrius.

El Serveis de recollida de residus és insuficient com és pot veure en els punts de
recollida amb contenidors totalment sobrepassats.

Tot això sense tenir en consideració el creixement previst pel demes anys.

j)

La despesa a la nova seu de la policia local més el mòdul del guarda és una decisió
totalment política que Junts Per Catalunya no valora tot i no considerar gaire
adequada la ubicació tot i manifestar la necessitat de dignificar la seu.

k) La llista de carrers per rehabilitar és inacabable però no és pot esperar al darrer any

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

94bc4fe7d472474e9280bc16e95ef454001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

de mandat per a fer-ho.

En definitiva, ingressos incerts en un pressupost de 9.375.000,00 Euros i unes
despeses mal dirigides des de el punt de vista del poble però potser no tant des de el
punt de vista de partit.

El vot és en contra. Gràcies.

Per Sr. alcalde es dona la paraula a la Sra. Núria Andinyac com a portaveu de Gent
de Teià.
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La regidora Sra. Núria Andinyac (portaveu del Grup Municipal de Gent de Teià), fent
ús de la paraula s’afegeix abans de res, a les condolences d’en Francesc Ribas cap a
la família Puigoriol no només per Gent de Teià sinó en nom propi.

Respecte del Pressupost proposat:

1er.- Ens trobem davant d’un dels pressupostos mes alts dels darrers anys amb un
import total de 9,3 milions que, com deia el regidor, representa un increment del
24,5% respecte del 2021 i, si ho comparem amb el primer any complert de legislatura
(2019), d’un 26’8%.

Aquest increment es deu, principalment, als dos motius que s’han plantejat: un
increment de la partida de transferències de capital dels Ens supramunicipals
(aproximadament 600.000,00 Euros) i, per altre banda, de la incorporació, inicialment,
d’un crèdit bancari d’1,2 milions que s’espera poder compensar amb el romanent a
meitat d’any.

El primer pensament que ens ve al cap, i veig que nos son els únics, per justificar
aquest increment és senzill. És tracta d’una decisió política aprofitant l’últim any
complert de mandat per tal de poder donar a la ciutadania aquesta impressió d’una
acció de govern que ha estat del tot ineficient durant la resta d’any perquè la capacitat
de demanar un crèdit o afegir aquesta quantitat de romanent a exercicis durant tots
aquets anys de legislatura i com veien, les inversions que es volen dur a terme amb
aquets diners son en la seva majoria per cobrir necessitats que el poble té des de fa
molts anys: el camí de la serra (que s’ha anat reparant no sé quantes vegades),
carrers, en general, i voreres malmeses que també porten anys així, carrer de
Vallromanes, panots de La Riera que constantment també van saltant, enllumenat,
reparacions en La Molassa, la Vinya, Etc.
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2n.- Altres despeses:

a) En comunicació.- Aquest increment respecte del 2021 d’un 20’8% i en els últims
quatre anys de legislatura un 102,4% i seguim, com bé deia en Francesc abans,
sense un pla de comunicació que faci un correcte diagnosi perquè podem estar
d’acord en que s’ha d’invertir en xarxes socials i demes, però seguim en molts
aspectes sense saber on tenim que recórrer, com els informem i, bé, portem molts
anys reclamant això. Creiem que acabarem aquesta legislatura (portant aquesta
portaveu quasi nou anys) i sense tenir aquest pla.

b) En medi ambient.- La inversió és totalment insuficient en energies renovables. Tenim
aquets 17.000,00 Euros que invertirem en plaques fotovoltaiques dels quals, de fet,
provenen de la subvenció del programa de resiliència de la Generalitat.
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Tenim molts equipaments municipals on, realment, podríem instal·lar plaques.

No es fa cap inversió per canviar una instal·lació totalment obsoleta com la bomba de
calor de l’ajuntament.

c) En esports, com hem repetit en varies comissions i des de l’inici d’aquesta legislatura.

El rocòdrom i la demanda que tenim al respecte. No hi ha prevista cap inversió al
pressupost 2022. S’hauria de rehabilitar el magatzem actual un cop s’hagi buidat i,
previ el corresponent projecte per veure d’encabir-lo. Sembla difícil poder-lo veure,
també, en aquesta legislatura malgrat anar incidint a totes les comissions informatives
amb el regidor d’esports.

d) En educació.- Esta bé l’augment de la inversió de 25.000,00 Euros a 70.000,00 Euros
donat que, al final es tracta d’adequar a lo que necessita realment aquest equipament
per poder sufragar tot el deteriorament natural que té el propi edifici i les instal·lacions
i que, al final, no es gasta només aquests 70.000,00 Euros sinó que, com ja sabem,
es gasta molt més.

És una inversió un xic més realista el que realment necessita aquest equipament.

e) Es tornen a gastar diners públics en subvencionar empreses privades que sense
subvencions, segurament, haguessin fet fallida.
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f)

El reforç amb l’increment de hores- dedicació en regidories com promoció econòmica
amb la Tècnica de Promoció Econòmica trobem a faltar dedicació a promoure l’àrea
d’educació amb un Tècnic que, si bé es dedicava a joventut anteriorment però
dedicava moltes hores a educació i va redundar, realment, en construir uns bons
projectes que varen estar treballant des de diferents entitats educatives i de lleure del
Poble i que han quedat totalment enterrat i oblidat i que no hi ha ningú que es dediqui
i, tampoc, pel que se’ns ha explicat, no hi ha cap intenció de que en el futur s’hi poguí
dedicar ningú. De fet part del problema, també, és que no hi ha Consell Municipal
d’Educació des de, també, fa bastant de temps.
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g) En quant als projectes participatius, varen baixar de 100 en aquets 50.000,00 Euros i
en aquí ens hem quedat i difícilment veiem que puguem recuperar aquets 100.000,00
Euros.

Ja no és solament que ara passin a ser bianuals sinó que ara hem de contractar una
empresa per que la que teníem no va acabar d’adequar el plantejament a la capacitat
que té l’ajuntament de poder fer aquets projectes i, llavores ara, hem de contractar
una nova empresa per que refaci el plantejament que tenim sobre com gestionar
aquets projectes participatius.

h) En referència a les subvencions.- No s’incrementen i anem veient que, any rere any,
se’n van fent convenis tot i que ja s’ha insistit en varies vagades que, pot ser s’hauria
de revisar i fer un conveni amb totes les Entitats en lloc d’anar amb convenis puntuals.

i)

L’Àrea 4 d’atenció a les persones es el que menys creix (sanitat, gent gran, serveis
socials) i creiem que es podria fer més, es podria invertir més en les persones igual
que s’inverteix en incrementar en infància, cicles de vida, pensen que en aquí també
es podria construir més coses.

Això demostra, com dèiem, que són un pressupostos electoralistes per generar una
imatge material sense una acció sobre els vilatans i per aquets motius que acabem
d’exposar i per que el plantejament d’aquest pressupost no esta en línia h on han
d’anar dirigides les inversions segons el que, des de Gent de Teià, creiem, el vot serà
en contra.

El Sr. alcalde, un cop finalitzada la intervenció de la portaveu de Gent de Teià dona
la paraula al portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, Sr. Basi.

El regidor Sr. David Basi (Portaveu del Grup Ciutadans), comença la seva
intervenció afegint-se al condol a la família Puigoriol pel esdeveniments d’aquesta
setmana i vol transmetre el seu escalf i suport i agraint al regidor d’hisenda les
explicacions detallades que sempre dona del pressupost que fa més fàcil intentar
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entendre-ho i al negociat de secretaria i intervenció per la seva tasca.

Entrant en matèria de pressupost:

1er.- En referència al capítol d’ingressos, veiem un augment de quasi 2 milions
respecte del pressupost de l’any passat, que equival a un 24,5 i que ve motivat pels
crèdits previstos per finançar les inversions, algú en pensa que el vent bufa de cara
per l’augment de l’ICIO, les transferències corrents i de capital així com les
subvencions que fan poder equilibrar aquest pressupost.
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Hi ha partides com els ingressos de serveis esportius i piscines que s’han contemplat
com el retorn dels ingressos pre- covid però que, veient l’evolució de la pandèmia
creiem que no es podran complir a l’igual que en alguns dels ingressos previstos.

2n.- En quant a les despeses, tot i que es veu amb bons ulls l’augment en diverses
partides de seguretat ciutadana com la millora de l’equipament del agents, la inversió
en càmeres de vigilància, l’adaptació de la nova seu de la policia local.

a) s’observen mancances com a promoció econòmica i ocupació que es mantenen
igual fora una subvenció en promoció econòmica per unes jornades complertes.

b) Es segueix obviant el desplegament de carregadors elèctrics per a vehicles.

c) S’apuja la partida en comunicacions sense saber el perquè.

En aquest apartat els diferents partits de l’oposició portem ja temps reclamant:
Gent de Teià un pla de comunicació i nosaltres tenir participació a les xarxes
socials.

Aquestes demandes no estan sent ateses pel govern però, en canvi, la partida
segueix creixent any rere any.

d) Sorprèn, també, el capítol cinc on el fons de contingència baixa tot i que el
pressupost puja un 24%

e) Es comencen a veure les conseqüències del fracàs del POUM aprovat per tres
dels grups municipals aquí presents amb els seus mateixos representants. Veiem
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que, de moment, s’aprovisionen 36.000,00 Euros per atendre les despeses
derivades.

En diuen “fracàs” per que quant dos vilatans interposen recursos contra el POUM
per entendre que es lesionen els seus interessos, tinguin o no la raó, estan
exercint el seu dret de recorre decisions polítiques. En aquest ple hem vist
masses vagades qüestionar decisions judicials, entre elles les del POUM, com si
aquest govern pretengués ser part i jutge al igual que règims on no existeix la
separació de poders.
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f)

Sobre l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), que segueix
pressupostada pel 2022 i s’ha decidit pagar aquest 2021 tot i l’objecció fiscal de la
Intervenció. Si després venen problemes seran també culpa dels que van
presentar la denuncia o dels jutges però, un cop més, els recursos per sortir de
l’ensurt seran els de l’ajuntament. Un cop més pagaran tot els vilatans.

Aquesta, ara, ja no és una qüestió ideològica. És una despesa amb informe
negatiu d’intervenció que pot ser constitutiva de prevaricació i malversació i, com
qualsevol altre despesa que és trobi en aquesta mateixa situació, serà
denunciada.

g) En el capítol d’inversions que entenem que son necessàries en temps i forma,
però l’augment significatiu d’aquest any només pot entendres en clau electoral a
un any i mig de les eleccions municipals ja que en el pressupost de 2020,
confeccionat prèviament a la pandèmia i les restriccions, les inversions que és
van pressupostar eren de 212.000,00 Euros en lloc dels 2 milions previstos per
aquest 2022 i venien del mandat anterior on la major part troncal del govern era el
mateix.
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Seguim trobant també falta de millores en equipaments per infants al parc de
Vallvellida i a Can Godò

Per tot això, aquets no són els nostres pressupostos, pensem que el govern juga a
l’encert- error però les conseqüències les paguem tots els vilatans a nivell econòmic i
de col·lapse de la pròpia administració. El vot del Grup Municipal de Ciutadans
s’anuncia com en contra.

Per part del Sr. alcalde és dona la paraula al portaveu municipal del Partir dels
Socialistes de Catalunya, Sr. Francesc Roca.
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El regidor Sr. Francesc Roca (Portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya)
comença la seva intervenció donant les seves condolences als familiars i amics de
tots aquells vilatans que han marxat aquest any.

El Grup Municipal del PSC entén que ens troben davant d’un pressupost continuista
en el que es troba a faltar imaginació: projectes d’envergadura encisadors o
il·lusionants per la nostre Vila.

Una part de les inversions són finalistes que venen donades des de la Generalitat, la
Diputació o el Consell Comarcal.
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Des de la convicció social demòcrata, manca voluntat política per impulsar grans i
constants innovacions socials d’estructures i serveis als ciutadà.

Tenim un romanent molt important que ens podria permetre avançar d’una forma molt
més progressista.

Dit això, vist aquest pressupost que se’ns presenta per l’any 2022, el tarannà
socialista ens dicta no votar a favor però respectem el treball fet i, en tot cas,
seguirem per avançar amb força i mà estesa per ajudar allà on siguem necessaris.
Per tant el vot serà en contra.

El Sr. alcalde dona la paraula a la Sra. Èrica Busto (Portaveu Compromís Amb Teià
Esquerra Republicana).

La regidora Sra. Èrica Busto (Portaveu Compromís Amb Teià Esquerra
Republicana), fent l’ús de la paraula i, disculpant- se d’alguns problemes tècnics en el
so durant les intervencions de la Sra. Andinyac i del Sr. Basi, manifesta que entén
que ha quedat clara la postura i propòsits del govern, tant per l’explicació d’en Yago
com de l’Alcalde.

Sobre les àrees competència de la regidora es segueix apostant per joventut i s’està
fent una bona feina i ara tenim una Comissió Jove que cal donar-li suport i per això
l’increment en la partida de joventut.

El vot que s’anuncià és favorable.

Pel Sr. alcalde, amb caràcter previ a donar la paraula als regidors de l’equip de
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govern, interessa del Sr. Secretari el resultat de la votació que es desprèn de les
intervencions dels diferents portaveus dels Grups Municipals de forma que resulta
aprovat per majoria absoluta dels presents:

GRU MUNICIPAL

REGIDORS

SI

JxCat - JuntsxCatalunya -Teià

2

2

C's - Ciutadans - Ciudadanos
PSC - Partit dels Socialistes de
Catalunya

1

1

1

1

GT - Gent de Teià

1

1

CAT-ERC-AM - Compromís amb
Teià + Esquerra Republicana de
Catalunya + Acord Municipal

8

ABSTENCIÓ

5

13
26/01/2022 ALCALDE

NO

RESULTAT
A FAVOR

8

EN CONTRA

5

ABSTENCIÓ

0

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

26/01/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

Pren la paraula el Sr. alcalde i, referent a les diverses intervencions del portaveus
dels Grups Municipals, prèvia a donar la paraula a l’equip de govern, vol fer les
següents referencies:
1er.- Respecte de la intervenció del portaveu de Junts Per Catalunya, considerà que
cadascú fa l’anàlisi política que considera oportuna, sols faltaria i res a dir no només
respecte de la de Junts per Catalunya sinó amb la de tots el altres portaveus
municipals.
El pressupost, naturalment, que és una valoració i una planificació política, en aquest
cas del govern municipal que no ha comptat amb la complicitat de cap altre grup
municipal però, no per això, no ho defensem a ultrança (per que un pressupost no és
defensa a ultrança) sinó amb els criteris amb els quals s’han presentat i que han estat
exposats amb detall pel regidor d’hisenda no només en aquesta sessió plenària sinó
també en l’audiència pública i, també, en la comissió informativa pertinent.
Aquesta defensa del pressupost també la fa l’alcalde en la memòria d’alcaldia pel que
l’alcalde considera que, alguna de les intervencions, especialment la de Junts per
Catalunya del portaveu Francesc Ribas i pot ser d’algun altre -de la portaveu de Gent
de Teià, Nuria Andinyac-, estan perfectament respostes i aclarides en la memòria
d’alcaldia signada i redactada juntament amb les aportacions tècniques i de la
interventora municipal i pel propi regidor i que, precisament, s’ha llegit fent èmfasis en
l’aportació de l’alcaldia i, per tant, en l’aportació política personal de l’alcalde.
En l’assenyalada memòria d’alcaldia s’explicita i és respon a l’argumentari que ha
defensat el portaveu de Junts per Catalunya i, també, parcialment (no amb el mateix
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enfocament) la portaveu de Gent de Teià i amb menys detalls Ciutadans i el Partit
dels Socialistes.
En qualsevol cas el Sr. alcalde agraeix les aportacions més incisives de Gent de Teià i
de Junts per Catalunya per que reflecteixen, també, un posicionament polític, unes
prioritats i un desacord en les qüestions que defensa el govern municipal.
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El Sr. alcalde considera que no cal tornar a llegir la memòria donat que, havent llegit
els paràgrafs per tal de traslladar aquesta informació i la justificació política, creu que
tot esta degudament respost des de el seu punt de vista.
Per un altre banda el Sr. alcalde manifesta que no acaba d’entendre la reflexió i el
posicionament del portaveu de Junts per Catalunya quant, en el Butlletí Municipal,
precisament, clamava al govern municipal d’utilitzar el romanent i d’utilitzar- lo en
termes molt categòrics. Ja s’ha justificat la prudència del govern el l’aplicació del
romanent i hem justificat l’endeutament corresponent al que s’ha referit el regidor de
l’àrea d’hisenda que, naturalment, comptarà amb la incorporació del romanent per,
precisament, evitar un endeutament que ens permet iniciar l’execució d’inversions en
el ritme que sigui possible i que, a posteriori, amb la incorporació de romanent,
permetrà no haver d’eixugar o no haver de recórrer a la totalitat d’aquest endeutament
precisament per que tenim un romanent a disposició i en tindrem a disposició,
Sobre els ingressos en concepte d’ICIO l’alcalde manifesta haver estat molt explícit i
considera que la memòria d’alcaldia és molt explicita. No s’hi val tergiversar la realitat
amb afirmacions que son esbiaixades i, per tant, una cosa és el POUM i l’altre cosa és
amb quins criteris i informe i amb quina informació es preveuen els ingressos en ICIO.
Aquesta informació no és una valoració a primer vol de l’alcalde o dels responsable
d’urbanisme sinó que deriva d’unes dades tant objectives com son possibles i, per
tant, de tot allò que s’està tramitant o que s’està demanant llicència aquells moments.
I ho diu la memòria d’alcaldia en tota explicitat i no és tronarà a llegir.
L’alcalde manifesta que ja ho ha dit i ho diu la memòria: aquestes previsions d’inversió
no estan subordinades a la nul·litat del POUM.
Precisament per evitar tensió en els serveis tècnics i a secretaria i intervenció (que
han patit molt els dos darrers anys i no cal saber el perquè per conegut per tots els
regidors i regidores d’aquesta Corporació), precisament aquesta planificació anual del
pressupost 2022 permet abordar- ho amb uns paràmetres de més previsió temporal
en l’execució d’aquest pressupost.
El Sr. alcalde considera haver citat amb detall les inversions que es consideren
necessàries en la seva totalitat però que, evidentment, hi ha més i s’ha de posar un
topall tant racional com sigui possible i esperar que les previsions es puguin executar i
arribar a bon port. Aquesta és la intenció. El llenguatge catastrofista i del temporal i
rierada als que ha fet referència el portaveu de Junts per Catalunya son arguments
que farà un any eren completament a l’enerves o que en el darrer Butlletí Municipal
van en la direcció contraria.
El Sr. alcalde recomana al Sr. Francesc Ribas que repassin l’article al Butlletí
Municipal per que creu que van en la direcció d’algunes de les qüestions, no totes
però algunes -i força- de les qüestions que aporta aquest pressupost però, fins i tot,
de criteri. No tant de contingut sinó de criteri. Ara resulta que aquest criteri ja no val.
Lo que valia en política municipal avui no val. Ara resulta que tot és política

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

94bc4fe7d472474e9280bc16e95ef454001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

26/01/2022 ALCALDE

Finalment, en matèria d’esports, responent a la regidora de Gent de Teià, el govern
municipal i l’anterior ha apostat pels esports i per la rehabilitació d’un camp de futbol i
posar- ho en solfa i també per la recuperació de la pista de l’AI TEIÀ i continuarà
apostant en matèria de millora en equipaments esportius. El projecte que hem
d’encarregar per rehabilitar el magatzem, quant tinguem el trasllat dels serveis de
manteniment a la nau de l’ACA de la que tindrem l’ús per 30 anys, hi ha una dotació
per projectes de 50.000,00 Euros en que s’inclou aquest projecte en el 2022 per tal de
saber quina és la inversió prèvia al magatzem per ubicar-hi el rocòdrom donat que
abans hem de saber quin és el nivell d’intervenció que s’ha de fer prèviament i abans
de subscriure un conveni.
Per part del Sr. alcalde es dona la paraula al regidors i regidores de l’equip de govern
que vulguin intervenir sense perjudici de obrir un nou torn de paraula als portaveus
municipals.
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electoralista que no és el tarannà d’aquesta alcaldia ni ara ni mai per no haver esta la
clau que ha preocupat al Sr. alcalde posant com exemple unes obres del clavegueram
del passeig de la Riera en un període preelectoral i que, en el govern anterior en el
qual el Sr. Francesc Ribas també formava part, vàrem haver d’assumir perquè era
una necessitat i s’havia d’executar independentment de la data en la qual és produïa
l’execució d’aquella obra.
Donant una argumentació sobre els ingressos previstos en el 2020 i 2021 en matèria
d’ICIO amb 325.000,00 Euros, s’han superat aquest nivell d’ingressos per aquets dos
pressupostos i en el pressupost de 2021 gairebé que l’hem duplicat però, en canvi, és
va ser prudent en la previsió i ho som ara perquè som previsors amb les dades
objectives de que es disposen amb una reducció d’un terç com consta a la memòria
d’alcalde.

Per part de la Sra. Montserrat Riera (Regidora de Regidora d'Educació, Medi
Ambient i Cooperació) vol aclarir que, a la vista del pressupost si que sembla un fort
increment de la partida de reposició d’arbrat, com ha dit en Francesc, però això és un
error per que aquesta partida ha absorbit els 20.000,00 Euros de Franges, es a dir,
que la partida de reposició d’arbrat no creix sinó que es mantenen els 2.500,00 Euros
del pressupost anterior. Haurà de corregir- se per que la partida ha absorbit els
20.000,00 Euros de les franges segons ha explicat el regidor d’hisenda. Per tant en
aquí no hi ha aquest augment que comentava el portaveu de Junts per Catalunya.
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La regidora comenta que és coneixedora d’altres problemes comentats del reg que
s’estan revisant i que, poc a poc, s’aniran solucionant aquets problemes.
Respecte dels arbres plantats a la Avinguda Kennedy s’ha hagut de replantar aquell
arbrat que no va sobreviure i que esperem que ara ho facin amb una espècie com
molt més resistent amb menys necessitats hídriques i esperem que funcioni.
Finalment, pel que fa la regidoria al seu càrrec i sobre el tema de la sostenibilitat,
mostrant el seu acord amb la Núria, dir que pel fet de que el pressupost s‘aprofiti de
les subvencions no vol dir que hi hagi menys aposta. Intentarem fer les inversions a
traves d’aquestes subvencions i, des de el punt de vista d’aquesta regidora, la aposta
és la mateixa. La proposta de subvencions de resiliència, de sostenibilitat de la
Diputació i de la Generalitat les intentarem aprofitar per fer les inversions.
Per part de la Sra. Olga parra (regidora de Regidora de Cultura, Patrimoni Històric i
Sanitat) vol:
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1er.- Aclarir al Sr. Portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya que, quant el
regidor d’hisenda manifesta que aquest govern aposta per la cultura no s’exclou que
el govern anterior govern de coalició, on també participava Esquerra RepublicanaCompromís amb Teià amb Junts per Catalunya, que aquell no apostés per la cultura.
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2n.- És veritat que el pressupost de cultura ha anat augmentant progressivament una
mica aquets darrers anys per que també ha anat augmentant globalment el
pressupost i, per tant, és lògic que sigui així i la regidora creu que en pot estar content
el Sr. Francesc Ribas i tots per que, quantificant l’increment, podem afirmar que ha
augmentat de lleugerament a moderadament i aquest increment d’aquest any si
l’analitzem no és tant pel projectes culturals com podria ser el fer una programació
estable d’espectacles familiars que és previst, sinó que bona part de l’increment
d’aquest any va a la restauració d’edificis: portes i finestres de “La Unió” que estan
mol malmeses.
3er.- En quant al conveni de “La Palma” es vol aclarir, per que sembla que la Sra.
Nuria Andinyac referia desigualtats entre unes i d’altres Entitats, perquè “La Palma”
concorre com les altres Entitats a les subvencions que obtenen de conformitat a una
sèrie de criteris subjectius des de fa anys però, aquest any, es pretén un conveni
puntual i finalista amb “La Palma” per tal de completar la seguretat del teló ignífug (del
tallafocs) perquè “La Palma” ha fet grans esforços aquets darrers anys amb medis
propis i amb subvencions extra municipals per anar-se posant al dia en quant a la
seguretat i, tot d’haver- ho fet en el teló, manca a la part del tallafocs, un sistema
d’aigua que el ruixi per una major protecció. El conveni va destinat a completar aquest
aspecte de la seguretat que es considerà una qüestió de coherència per que, des de
l’ajuntament, no els hi podem donar la llicència d’activitats per aquesta deficiència
però sovint demanem que ens cedeixin l’espai.
Pren la paraula el Sr. Jordi Casanovas (regidor de Serveis i Comunicació) per fer un
apunt i donar resposta a les qüestions que tant preocupen i vist que preocupa molt el
0’7% d’aquest pressupost que és la part de comunicació i, per tant, vol aclarir l’import
total de 64.000,00 Euros.
1er.- Un cop ja hem estat etiquetats com el poble més desinformat, hauríem de saber
en base a què i en comparació a quins altres municipis per tal de saber si som el més
o el menys sense perjudici de les sensacions individuals.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

26/01/2022 Secretari accidental

2n.- Som un poble que, a nivell de xarxes, està creixent de forma continuada.
Tenim cada dia més usuaris a les diferents xarxes, és a dir que cada cop arriba més
missatge a més gent i això vol dir que poc o bé va millorant aquest model de
comunicació tot i que el regidor reconeix és cert que costa molt comunicar i més per
pobles com el nostre que té els mitjans que té, es a dir, les xarxes socials, Butlletins i
Web.
3er.- A nivell de Butlletí, aquest govern va agafar un compromís la legislatura passada
de créixer a quatre números i hem complert. Créixer més de quatre números
productivament és bastant complicat i els tempos se’n fan molt difícils de que puguem
arribar a créixer més que de recursos de les dinàmiques de treball, de generació de
noticies, de la preparació, de la recollida d’informació, de la producció, de la distribució
però és una qüestió que tenim sobre la taula.
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Aquest any sortirem amb quatre butlletins com a projecte que ara definirem però no es
descarta que en un futur pugui créixer i d’aquesta manera sortir de l’etiqueta de ser
els més desinformats.
4rt.- D’aquest 0’7% que preocupa a tots, es a dir, 63.000,00 Euros, es destinen
30.000,00 Euros a la producció de share d’informació i continguts per xarxes i
butlletins.
Tenim un periodista a capítol 2, com bé comenta el regidor de Junts per Catalunya, al
qual dediquem aquests 30.000,00 Euros en base a varis conceptes i un d’ells és la
informació a través de les xarxes, el desenvolupament de continguts per la web i tota
la part de butlletins.
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Per altre banda tenim una professional externa a la que destinem 7.000,00 Euros que
és dedica a preparar tot el material gràfic (ha sigui un butlletí, un críptic, anuncis,
adaptacions d’informació per la pantalla).
5è.- La part que creix més per tenir previstos quatre butlletins i el seu repartiment, el
programa de Festa Major , les quatre venecianes que tenim previstes, les quatre
dones també previstes, el Infosport (document informatiu que es realitza des de el
poliesportiu), felicitacions de nadal, Programes com el del Camí dels Tres Pobles, el
Tríptic de Cultura, els tríptics de la setmana cultural, el tríptic de nadal, el programa de
maridatge, la clau del maridatge, la informació que publiquem en diferents revistes
sobre el maridatge, la informació de la Festa Major i Nadal a la revista Clau com a
revista de major difusió al Maresme i considerant com a millor manera de incidir i per
una major informació exterior. Tota la informació que aportem en àmbits esportius, la
informació que aportem sobre la Teialada, camí del tres pobles i el futbol femení que
considerem important i continuarem recalçant- lo en tota la publicacions esportives del
Maresme, el que dediquem al Fecebook en el que dediquem una certa gamma de
publicitat que aquest any hem fet un consum menor però ens hem de posicionar més
perquè hem vist que ´un canal prou competent i per això ho hem pressupostat.
A banda tenim:
-
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-

Aportacions a revistes i diaris com l’Ara i El Punt pel seu suport en temes com
El Maridatge i Festa Major.
Petits suport per una revista de suport al Maresme.
Unes previsió de 1.500,00 Euros pel tema la transmissió per streaming pels
diferents actes segons l’evolució de la pandèmia.

En definitiva, el creixement de les partides és conseqüència de l’augment en materials
gràfics i suport publicitari que no és, com ha semblat al Sr. regidor, amb una intenció
més propagandística que publicitària per que, a criteri del Sr. regidor de l’àrea, la
informació que es poguí publicar en les revistes citades per reforçar determinades
activitats son accions més informatives que publicitàries i no es considera que puguin
ser considerades com a propaganda política.
Per tal de respondre al retret de que Gent de Teià de que fa nou anys que espera el
Pla de Comunicació, dir que l’equip de govern, així com en d’altres anys no el
portaven en el programa, en aquest any el que hem dit es que a veure si som capaços
de gestionar- lo primer perquè per fer un pla de comunicació s’han de tenir una sèrie
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de recursos que no els hem tingut i aquest any mirarem de treballar dintre d’aquest
mateix paquet de comunicació si som capaços de poder redactar un pla de
comunicació els últims sis mesos d’aquest exercici. Aquest seria el nostre objectiu pel
que treballarem aquets primers sis mesos per preparar un esborrany o, al menys, una
base de treball i mirar de com som capaços els últims sis mesos per poder complir.
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Per un altre banda, comentar sobre els serveis de manteniment, el regidor informa
que des de l’àrea tècnica i serveis de manteniment estem en un procés de
transformació i canvis en l’organització i funcionament que esperem que al llarg del
temps els anem notant i veient.
Finalment, respecte del tema recurrent d’escombradores perquè ja havia sortit en un
altre ple, incidir en el ja explicat respecte de la voluntat de l’equip de govern de
comprar dos escombradores de nova generació, encara que són de consum de
combustibles fòssils i no de elèctriques, per una qüestió molt senzilla: tenien dos
màquines al municipi amb una antiguitat superior als quinze anys amb un cost
elevadíssim de manteniment i una aportació de CO2 per sobre de lo normal per la
seva extremada antiguitat, una d’elles per sobre dels quinze anys. Eren màquines que
les tenien que anul·lar, si o si, i afrontar una inversió de dos màquines elèctriques
com hagés estat l’objectiu del govern se’ns feia pressupostàriament molt difícil i
encara no tenim grans feedbacks dels resultats de les escombradores elèctriques. Un
pressupost com el de Teià no pot, malauradament, ser pioner en moltes coses a
l’espera de veure com evolucionen d’altres sectors i ajuntaments en la incorporació
d’aquets equipaments i, en funció d’això, s’anirà decidint i incorporant- les.
Pren la paraula el Sr. Santiago Albert (regidor d’hisenda, recursos humans i
seguretat ciutadana) per tal de fer el següent aclariment, tot i que de les diferents
intervencions de l’alcalde i dels diferents regidors i regidores de l’equip de govern: la
previsió de les plusvàlues, ja que s’ha parlat de la justificació d’altres previsions, en
Francesc, regidor de Junts per Catalunya, ha fet un comentari sobre la mitjana dels
darrers sis anys, dir que aquest és el pitjor dels escenaris, es a dir, si contemplem els
anys de pandèmia encara sortiria una xifra superior per tant, s’ha fet, inclús amb
aquesta situació s’ha optat per fer un exercici de prudència.
La pandèmia no ha tingut una incidència tant gran el es plusvàlues.
Per un altre banda, respecte de l’afirmació del regidor del partit de Ciutadans de que
la inversió de fa dos anys va ser de 200.000,00 Euros, hem de recordar varies coses:
Nosaltres venim des de 2015 d’un pressupost de l’ajuntament en el que la partida
d’amortitzacions i ingressos superava els 700.000,00 Euros. Aquesta partida ens
restringia substancialment totes les despeses que es podien fer. Per tant, la gestió
prudent del pressupost el que deia és: pressupostar poca inversió i incorporem
romanent. Aquesta ha sigut la política que hem seguit i que te unes dificultats
importants i és que quant es produeix la incorporació del romanent, és produeix tard i,
per tant, no dona massa joc per poder executar les obres previstes d’inversió. Aquest
any és el primer any que busquem una formula diferent, tot i que probablement
acabarem, esperem, incorporant- la com a romanent però, es veritat que venim de
pressupostos molt gravats pels interessos i amortitzacions. Aquest és el primer any en
que aquesta partida que era de 700.000,00 Euros a l’inici és de 60.000,00 Euros. Això
ens ha permès alliberar despeses de pressupost i aquestes han anat a d’altres
partides.
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Finalment el regidor presenta les seves disculpes si el seu comentari sobre cultura
han pogut ofendre al portaveu de Junts per Catalunya donat que en cap moment ha
volgut dir que abans no s’apostés per cultura i, realment, abans també s’apostava per
que, a mida que s’anava alliberant aquesta partida, el pressupost de cultura en el
mandat anterior on el Sr. Ribas en va ser part de l’equip de govern, va arribar a tenir
un increment de fins el 22%. Es a dir, clar que s’apostava però, les restriccions
pressupostaries eren diferents. Efectivament, ara tenim una major dotació de despesa
perquè s’ha alliberat d’altres partides i que abans ens gravaven molt.
Respecte de l’apreciació de la Olga Parra, regidora de cultura del poc augment de la
partida de cultura (sols 16.000,00 Euros), essent certa, és una inversió puntual però
també creixia abans. Segurament no al mateix ritme. Aquest creixement del 22% si és
al mateix ritme però, si és veritat, que tampoc teníem les mateixes circumstancies.
Per part de l’alcalde es dona la paraula a en Jordi Lòpez (regidor de participació
ciutadana i esports).
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El Sr. Jordi López (regidor de participació ciutadana i esports), excusant- se per la
incorporació tarida al ple vol comentar que:
1er.- Respecte dels pressupostos participatius dir que s’han reduït a 50.000,00 Euros
com a conseqüència de la pandèmia de l’any passat- i s’ha considerat mantenir la
reducció per tal de donar prioritat a d’altres inversions i la considerem suficient per
donar cabuda a les propostes de la gent i els diferents projectes.
Es vol remarcar que, tot i que des d’un principi poder fer els pressupostos participatius
cada dos anys (com bé ha dit la Núria), es va comentar que les empreses amb les
quals s’està parlant per intentar que col·laborin o que ajudin a tirar endavant els
pressupostos, aconsellaven, i així es va comentar en la reunió de la comissió
informativa, que el que no era correcte era que tu fessis una proposta el primer
trimestre de l’any i la veiessis executada al cap d’un any i mig amb la qual cosa la
gent perdia interès.
Tot i que cal redactar de nou el procediment, per que s’han canviat algunes
condicions, doncs ja es va comentar que això semblava totalment descartat.
2n.- Per un altre banda comentar que no és que l’empresa assessora en els
pressupostos participatius ho hagi fet malament sinó que el que es vol fer és mirar
empreses per intentar reduir el cost el màxim possible. Recordar que en la darrera
reunió, es va informar que, en tot cas, el que no faríem és que el cost d’executar els
pressupostos a 50.000,00 Euros fos inferior per no menjar- se el 100% del
pressupostat.
La previsió és de tirar endavant tot això durant el mes de gener sobre el que
s’informarà convenientment.
Pel Sr.alcalde s’inicià el corresponent torn de rèplica per part dels portaveus
municipals.
En Francesc Ribas (portaveu de Junts per Catalunya), en l’ús de la paraula
manifesta:
1er.- L’equip de govern hauria de fer una nova lectura del butlletí respecte de l’article
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de Junts per Catalunya donat que tant l’exposat en aquest ple com el redactat de
l’article venen a ser iguals. Si allà diguem que tenim un gran romanent i que s’ha de
posar a disposició de la ciutadania i aquí estem dient com a conseqüència d’això el
que estem dient aquí, en el nostre posicionament en el vot en contra a aquest
pressupost, és que les coses s’han fet tard i malament i que ara s’hagut de demanar
un crèdit per poder fer totes les inversions que no s’han pogut fer durant el mandat o
que no s’ha tingut la previsió de fer- les perquè ni tan sols apareixien en el pressupost.
2n.- El temps de pandèmia no ha de ser una excusa perquè altres municipis han
continuat fent obra pública tot i en pandèmia. Tancats a casa i sense poder fer obres
hem estat tres mesos. Portem dos anys així sense una inversió no superior als
150.000,00 Euros. Repeteix que des de el seu punt de vista les coses s’han fet tard i
malament.
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3er.- El posicionament que tenim en el butlletí anterior diu exactament el mateix, es dir
que tot el romanent que hi ha a disposició en el calaix de l’ajuntament que es posi a
disposició de la ciutadania a traves de la inversió pública: en via pública, edificis
públics i d’altres matèries.
4rt.- En quant a cultura, manifesta no haver- se queixat en cap moment, ni en aquest
ple de pressupostos ni en cap d’altre pressupost d’aquest mandat, del creixement de
cultura. Tant de bo arribi a les posicions en que estava en anteriors legislatures i parlo
de quinze o vint anys on la Festa Major estava valorada en 85.000,00 Euros. El que
ha reflectit el Portaveu de Junts per Catalunya és el que he exposat i ratifica que els
comentaris del regidor d’hisenda l’han fet mal donat que la decisió que es pren ara
respecte de cultura i la que es prenia abans no son les mateixes no sent de rebut
l’excusa de que en aquell moment havien partides que ens gravaven molt i impedien
de repartir aquets diners, aquets 700.000,00 Euros d’interessos, per d’altres àrees
que mai anaven a parar a cultura que ja sabem que és la germaneta pobre. No és
excusa això.
Aquets 700.000,00 Euros que ara no es paguen de crèdits ens hauria de portar a
reflexionar de que, gràcies a Deu que no els paguem però, ¿I tots aquets anys que els
hem pagat? ¿Perquè els hem pagat? Doncs perquè es va haver de demanar un crèdit
molt quantiós fa onze o dotze anys del que ja no ens recordem i cal fer memòria.
5è.- El paper de la oposició també és alertar del que pot ser que passi i que tant de bo
no passi. Per Junts per Cat no es tracta de “quant pitjor millor” sinó de que
l’ajuntament funcioni i que el poble tingui tot el que ha de tenir. La tasca de l’oposició
ha de ser constructiva.
Una oposició que va votant si al pressupost i no alerta del que pot ser i fa memòria del
que ha passat anys enrere és una oposició que no serveix per res.
6è.- En quant a medi ambient, contràriament a l’afirmat per la regidora de l’àrea de
medi ambient, el Sr. Ribas manté que el dit no és que creixi el pressupost sinó que, al
contrari, creix en personal en aquest mandat però, en canvi, no hi ha una dotació amb
cara i ulls per reposició d’arbrat. Hi ha molts arbres de La Riera tallats, molts escocells
sense ni un arbre, temes de jardineria, temes a la plaça de les teixidores i ordidores i
molts d’altres llocs desatesos en quant a jardineria i arbrat. A les urbanitzacions hi ha
moltíssims escocells sense ni un arbre.
La queixa és que continuen havent-hi aquets tristos 2.500,00 Euros que això ja ho val
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un plàtan de La Riera. És mira més en personal que no pas en el que realment la
feina de medi ambient ha de tenir.

26/01/2022 ALCALDE

7è.- Comunicació.- Hi ha vagades que el govern ens diu que comptem amb
percentatge i, d’altres ..., es a dir que el viratge no és sols de l’oposició sinó que,
també al govern donat que segons els ulls que s’ho miren i en quin moment es diu
una cosa o d’altre segons interessi. També nosaltres perquè som persones humanes.
És un percentatge baixíssim en pressupost. No ens queixem. El Sr. Ribas manifesta
que també ha defensat, i a ultrança, al periodista (que ho fa de pel·lícula, molt bé),
però el que hem dit és que amb aquest creixement del 80% durant els tres darrers
anys, no s’ha esta capaç d’elaborar el tant sol·licitat des de Gent de Teià i també per
Junts per Catalunya, com donar veu, tal com diu el R.O.M. (Reglament Orgànic
Municipal), als Grups Municipals en les publicacions que es fan tant escrites com en
xarxes socials i medis digitals. De això ens queixem i no del fet de que hagi crescut.
Ha crescut però, en canvi, no pot fer això i hem dit que és el poble més desinformat
perquè si pares les orelles, segons el treball de camp de Junts per Catalunya, ens
pregunten tant o més com a la resta de Grups Municipals el que fan aquí o allà
perquè no ho troben ni en paper ni en cartells penjats a la cartellera o perquè no
saben buscar- ho ni a les xarxes socials. Alguna cosa passa i per això és necessari el
pla de comunicació. No més falta veure la manca de personal en segons quins actes
perquè la gent no s’assabenta de les coses. I el pla de comunicació tot això ho ha de
contemplar per que hi ha actes vuits tant culturals, socials, esportius de tota indole.
Totes aquestes coses són per millorar i no és un posicionament polític, és un
posicionament de treball de camp i de copsar les coses que veiem en el dia a dia.
Perquè l’oposició també treballa.
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Per finalitzar el Portaveu demana disculpes de la vehemència.
El Sr. alcalde vols manifestar que, en definitiva, la vehemència és part del debat i que,
salvat millor criteri, no s’ha faltat el respecte a ningú.
Per part de la Sra. regidora de Medi Ambient és vol aclarir i informar que la setmana
que ve està prevista la reposició de molt d’aquest arbrat malmès tant a La Riera com
al Passeig del Castanyer i a diferents punts amb aquests problemes amb l’arbrat
viari. Per tant, aquest any 2021 s’ha tingut molt en compte aquest tema comentat pel
Sr. Ribas.
Pren la paraula la Sra. Núria Andinyac de Gent de Teià per tal de puntualitzar:
1er.- Respecte dels comentaris del Sr. alcalde de les inversions en esports,
evidentment, totalment recolçable. La inversió en equipaments esportius és més que
necessària. De fet, Gent de Teià, ja en el 2011 en els dos anys que vàrem estar
governant un dels projectes que vàrem presentar va ser un nou equipament esportiu
que era un projecte totalment diferent però que, justament, anava encaminat en
aquest sentit: la rehabilitació dels equipaments esportius pel poble. Érem l’únic poble,
casi, de tot El Maresme amb un camp de futbol de sorra era evident que ho teníem
que fer.
2n.- En el tema del rocòdrom es creu que no ens posarem d’acord. És el que portem
al programa de Gent de Teià i que, des de el primer any en que vàrem estar parlant i
que la Portaveu d’aquest Grup Municipal ho treu, es segueix creient que no ho
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veurem en aquesta legislatura però seguirem insistint fins al final.
3er.- Respecte el que comentava la regidora de Medi Ambient, dir que la critica no és
per un tema de no valorar la subvenció, tot el contrari. Aquets 17.000.00 Euros que hi
han d’inversió en energies renovables en plaques fotovoltaiques no es diu que les
subvencions no s’hagin de tenir, tot lo contrari, ens ajuden i les hem de demanar per,
realment, poder fer quantes més i millor i aprofitar tos els recursos que ens donen.
Simplement el que es diu és que, per Gent de Teià, resulta un punt fort del
programa: eficiència energètica, energia renovable i creiem que 17.000,00 Euros és,
des de el seus modest punt de vista, insuficient per que hi ha molts equipaments
municipals on creiem que es podrien aprofitar per invertir més en aquí.
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4rt.- Respecte de la intervenció de la regidora de Cultura dir que el comentat no és
una critica lo del conveni de “La Palma. Simplement el que es vol dir, com s’ha
esmentat en varies ocasions, és que hi ha unes Entitats amb les que es fan uns
convenis, amb els altres unes subvencions ... El tema és intentar equiparar, tot que
és evident que tothom té que justificar la subvenció que és rep, però la modalitat en
la que justifica, és molt diferent.
La càrrega que dona en una Entitat una justificació de subvenció és realment feixuga
i complexa. És per això que, en varies ocasions, s’ha puntualitzat en aquestes
Comissions informatives de l’àrea 4 (creu) de que, dins del possible i si es podien
obrir a fer més convenis i menys subvencions.
5è.- En referència al que deia en Jordi Casanova Roca i la seva relació de llocs on
es posen anuncis i contingut i demés és vol insistir en el desgavell tot i estar
convençuda de que s’inverteix molt i de que es posa molta informació en molts
mitjans però no arriba perquè des de la modesta opinió de la Sra. Andinyac per que
s’ha de fer un estudi de cada públic objectiu i sobre quin és el mitja més idoni per que
amb ell l’hi arribi aquesta informació, es a dir, no és el mateix a on van a informar- se
les famílies que a on ho fa la gent gran o els nens que van amb el mòbil. Per això la
necessitat d’un pla de comunicació per tenir la cosa estructurada i per no anar sentint
a cada comissió de dir que ens van incrementar els followers d’Instagram o al
Facebook. Ës només per això i diu el regidor de l’àrea que no és un punt del
programa electoral del governs però, una de les primera persones que va posar això
sobre la taula va ser el regidor Andreu Porta i, arrel d’això, va ser que vàrem estar
tots darrere del pla de comunicació i del fet de que, potser, que el portés l’actual
govern.
El pla de comunicació és necessari i, fins l final de la legislatura pensen insistir.
6è.- Per finalitzar, respecte de la intervenció d’en Jordi López (regidor de participació
ciutadana i esports), dir que, respecte del pressupost del pressupostos participatius
es considera que el que no és pot dir és que vàrem decidir reduir aquets 50.000,00
Euros per fer d’altres inversions quant, realment, el valor que s’aporta a la ciutadania
quant es creen els pressupostos participatius és: jo dono aquets 7.000,00 Euros per
diferents projectes perquè ja inverteixo per altres llocs. Llavores, clar, s’està traient a
la ciutadania lo que abans l’hi havies donat.
És creu que seria bo i recomanable tornar a pujar a aquets 100.00,00 Euros.
El Sr. alcalde dona la paraula a en David Blasi de Ciutadans.
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El Sr. David Blasi (portaveu del Grup municipal de Ciutadans) per donar rèplica al
regidor de l’àrea d’hisenda manifesta, respecte de l’afirmació de l’increment en la les
inversions es justifica amb la disminució de l’obligació de devolució de préstecs
respecte d’anys anteriors i, si no anem errats, a l’any 2020 el que era el deute públic i
la amortització de préstecs era de 700.00,00 Euros i aquest any pel 2022 està
pressupostat per 120.000,00 Euros. Això, aproximadament, fan una diferència de
580.000,00 Euros, es a dir, aquest 2022 pagarem 580.000,00 Euros menys
d’amortització de crèdits i deute públic però, en canvi, la inversió puja en 2 milions es
dir, que per la justificació explicada pel regidor d’hisenda com única per l’augment
d’inversió per la disminució de les obligacions creditícies les xifres no quadren.
El Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Joaquim Roca (portaveu del Grup Municipal del
Partit Socialista de Catalunya).
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El Sr. Joaquin Roca (portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya) i, sense entrar en el detall del pressupost, donat que és un pressupost
que defensa i ha treballat que té la majoria i, nosaltres estem a l’oposició. No estem
en disposició de discutir.
El pressupost és una voluntat polític,. És la voluntat de l’equip de govern un equip de
govern i, mentre sigui així, aquest Grup Municipal no té res a dir. En tot cas, si no
agrada a la gent, els vilatans ja ho diran en el seu dia, a les properes eleccions
dipositant un vot a la urna. El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
sols pot respectar-ho encara que està molt lluny del que és la ideologia política del
Grup Municipal i que, no sent antagònics, però quasi bé.
La majoria ha fet un pressupost que costa lo seu de fer, que respectem (com no pot
ser d’un altre manera), i, en tot cas, si ens necessiten per algo aquí esta aquest
Grup. Son ideologies diferents i, en aquest cas, amb programes diferents. El nostre
pressupost seria molt diferent tot i recordar que, l’any passat el vot va ser a favor a
un pressupost que nos agradava, però en plena pandèmia esperaven que es fessin
una sèrie de coses que tampoc hem vist fetes tot i que s’han fet en favor de gent que
ha votat a favor d’aquest equip de govern i, per tant, s’ha de respectar el vot.
El Portaveu del Grup Municipal intervinent desitja sort i encert a l’equip de govern.
El Sr. alcalde dona la paraula a la Sra. Èrica Bustos (Portaveu de Compromís amb
Teià- Esquerra Republicana de Catalunya) qui manifesta que considera respostes
totes les qüestions i no vol afegir res més.
El Sr. alcalde vol recordar que, conforme a la seva exposició:
a) En el programa de resiliència de la Diputació de Barcelona tot l’imputat en el 2021
(incorporació de romanents) com al 2022 va destinat íntegrament a eficiència
energètica: plaques fotovoltaiques de l’ajuntament de Teià i Leds per l’enllumenat
públic. I,
b) Aclarir que la justificació del canvi dels pressupostos participatius de 100.00,00
Euros a 50.000,00 Euros, vol obeir i cal recordar- ho, que la capacitat d’execució
realment era complexa d’acord amb la periodicitat que determinaven els
pressupostos participatius i, llavor, es va fer aquesta reflexió de dotar- los amb el
50% de la aportació que s’havia fet per la primera edició. No que aquesta fos l’única
raó. És una raó més que va portar a la reducció al 50%.
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El Sr. Ribas vol manifestar que, en referència a la darrera afirmació del Sr. alcalde,
resulta que s’han reduït 50.000,00 Euros perquè suposava un tal a Serveis Tècnic el
fet d’executar un pressupost de 100.00,00 Euros respecte de licitacions, valoracions
(que el Sr. alcalde aclareix que és de calendari) i ara se’n panteixen unes inversions
que pugen 1 milió i mig.
El Sr. alcalde agreix et to del debat i les aportacions i dona pas al següent punt de
l’ordre del dia.
3. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i
sostenibilitat) el 16.12.2021
3.1. PRP2021/1262. Xifres de població oficials a 1 de gener de 2021 – Expedient
2021/1767

“PROPOSTA DEL NEGOCIAT DE POBLACIÓ
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Prop. núm. 2021/1262
Exp. núm.: 2021/1767
Assumpte: APROVAR XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2021
FETS
Vist el comunicat de l’Institut Nacional d’Estadística amb registra d’entrada RE-20217942 de data 30/11/2021, un cop finalitzat el procediment per l’obtenció de les xifres
oficials de població previst a la Resolució de 20 de Juliol de 2018, la xifra del municipi
de Teià que s’ha proposta al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret per el
qual és declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró
Municipal referides a 1 de gener de 2021 es la següent : 6532 habitants.
ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament aprovar la xifra de 6.532 habitants a data 1 de
gener de 2021.”
S’aprova per Unanimitat dels presents.
GRU MUNICIPAL

REGIDORS

SI

JxCat - JuntsxCatalunya -Teià

2

2

C's - Ciutadans - Ciudadanos
PSC - Partit dels Socialistes de
Catalunya

1

1

1

1

GT - Gent de Teià

1

1

8

8

13

13

CAT-ERC-AM - Compromís amb
Teià + Esquerra Republicana de
Catalunya + Acord Municipal
TOTALS

RESULTAT
A FAVOR

13

EN CONTRA

0

ABSTENCIÓ

0
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NO

ABSTENCIÓ

El Sr. alcalde vol finalitzar aquest ple afegint- se al condol a la família Puigoriol que, ja
ha fet per escrit i personalment en nom de tots els regidors i regidores i, aprofitar
l’avinentesa que és final d’any per donar el condol a totes aquelles famílies que han
perdut alguna persona i, molt especialment, a aquelles persones que ens han deixat
al llarg d’aquest any que acabem no gaire bé des de el punt de vista de la pandèmia i
a aquelles persones que ens han deixat, precisament, a causa de la pandèmia.
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Desitjar- vos a tots, a les persones que ens estan seguint i a tots vosaltres que
tingueu un bon nadal i tinguem tots plegats una bona entrada d’any i que siguem tots
molt prudents i curosos amb l’extensió d’aquesta sisena onada i que, entre tots
contribuïm a mitigar- la tant com sigui possible. Gràcies a tots, bon nadal i bona
entrada d’any.
Finalment el Sr. alcalde vol recordar que, respecte de les previsions de gener, les
comissions informatives tenint en consideració el període de nadalenc i reis el faríem
córrer un setmana i, per tant, les comissions informatives serien 18 i 20 de gener i u el
ple, també per tenir marge de contingut i d’elaboració per part de tots els negociats
que intervenen sobre tot de secretaria, el ple ordinari seria el 27 de gener en el que és
preveu continuar, malauradament, amb aquest sistema telemàtic per tal de disminuir i
minvar tots els riscos possibles. Molta salut a tots vosaltres i a les vostres famílies, a
totes les persones que ens acompanyen i a tots els vilatans del nostre municipi.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ovOIL-G72JY
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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 secretari accidental, amb el
vistiplau del senyor alcalde.
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