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ACTA PLE ORDINARI MUNICIPAL
de 25 de novembre de 2021
Sessió núm.: 2021/9
Data: 25.11.2021
Hora inici: 20:44 h
Hora fi: 22:47 h
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: Sala de plens
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
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
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple extraordinari núm. 8/2021, de 28 d’octubre de 2021
Propostes d’urgència
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:
2. PRP2021/1232. Proposta Tei de plata 2021
3. PRP2021/1187 Autorització de compatibilitat, Sr. Luis F. Martínez- Zurita Lacalle
4. PRP2021/1214 Proposta aprovació ordenança fiscal número 22.
II. PART DE CONTROL
5. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 444/2021 al 545/2021, d’20.09.2021 a
19.11.2021.
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6. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 31, ordinària, de 23/09/2021
JGL núm. 32, ordinària, de 30/09/2021
JGL núm. 33, ordinària, de 07/10/2021
JGL núm. 34, ordinària, de 14/10/2021
JGL núm. 35, ordinària, de 21/10/2021

JGL núm. 36, ordinària, de 28/10/2021
JGL núm. 37, ordinària, de 04/11/2021
JGL núm. 38, ordinària, de 10/11/2021
JGL núm. 39, ordinària, de 18/11/2021

7. Donar compte de la Provisió de data 21/10/2021 de la sala secció 1ª de la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Supremo, dictada en el Recurs de Cassació nº
3851/2021, sobre la inadmissió a tràmit de recurs de cassació formulat vers la Sentència
406/21, de 02/02/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs).
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8. Donar compte de la Interlocutòria de data 21/10/2021 (Recurs de queixa 4/2021
Sección: 6º) desestimant Recurs de queixa dictada per la Secció de Cassació de la Sala
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs de
queixa 4/2021 Sección 6º).
9. Donar compte del Decret de la Lletrada de l'administració de justícia de data
16/11/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs) pel que
s'acorda la fermesa de la Sentència 406/21, de 02/02/2021.
10. Donar compte del conveni de delegació parcial competències a favor del Consell
Comarcal del Maresme sobre treball i formació 2021.
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Mocions d’urgència:
11. PRP2021/1174 Moció en relació a la nova normativa que regula l’impost de la
plusvàlua
12. PRP2021/1222. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al
manifest de SOMESCOLA.CAT.
13. PRP2021/1229. Moció accessos entre antiga autopista C-32 i el municipi de Teià.
14. Suggeriments i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple extraordinari núm. 8/2021, de 28
d’octubre de 2021.
Propostes d’urgència
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:
2. PRP2021/1232. Proposta Tei de plata 2021
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Comissió Informativa Plenària reunida en data 27 de juliol d’aquest any per a la proposta
de concessió del TEI DE PLATA 2021 a la COMISSIÓ DE FESTES DE TEIÀ.
La COMISSIÓ DE FESTES, entesa com a com a “COL·LECTIU CIUTADÀ, és a dir un
grup de persones amb personalitat col·lectiva que tenen com a objectiu la realització
d’activitats i/o la defensa d’interessos col·lectius generals o sectorials (com la cultura,
l’educació o un barri)”.
Atès que:
En aquest sentit, i en particular pel seu servei a la Cultura de Teià, atorguem aquest
reconeixement, no només centrat en les persones que en formen part en el moment
actual o que n’han format els darrers anys, sinó que es tracta d’un reconeixement a la
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tasca feta per un col·lectiu de persones, inevitablement variable al llarg del temps, que es
remunta, en el seu llavors embrió, a la restauració dels ajuntaments democràtics, i, per
tant, a final dels anys setanta, i fins i tot abans...
Tanmateix, com és sabut, coincidint amb aquest fet històric (el restabliment dels
Ajuntaments democràtics), es reprenen, i cada cop van prenent més protagonisme, les
Festes Majors arreu del País. En el cas del nostre municipi, inicialment, les regidories de
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Cultura convoquen i miren de coordinar les primerenques Entitats, que proposen les
seves pròpies activitats de manera sectorial.
Calia, però, una visió de conjunt que assumia el regidor i calien mans per poder dur a
terme tasques diverses, per a les quals no es disposava (ni es disposa), de prou efectius
contractats ni dels recursos econòmics per contractar-ne. A tal efecte, cada regidor de
Cultura es va envoltar dels seus col·laboradors, que aportaven el seu temps i les seves
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mans de manera desinteressada en favor de l’organització i la factibilitat de les propostes
generades, i no només per a la Festa Major, que és potser el requeria més ajut per la
intensitat d’aquests dies, sinó també al llarg de l’any, per a altres propostes culturals i/o
tradicionals, que s’anaven recuperant de mica en mica.
Entenem que aquest va ser l’embrió de l’actual Comissió de Festes, que queda així
configurada, en bona mesura a partir la contractació professional d’una tècnica de cultura,
que n’assumeix el lideratge. A partir del 2004 se li atorga, així,a la Comissió de Festes,
més capacitat de decisió i més protagonisme, la qual cosa afavoreix la seva consolidació,
amb un nucli força estable i nombrós al llarg del temps, que no normés hi participa de
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manera pràctica sinó que participa en l’organització logística, aportant i contrastant
iniciatives per a la consecució i orientació de la Festa Major i de tot el conjunt d’activitats
culturals que es desenvolupen al llarg de l’any, com són: Nadal i Reis, Carnaval, Remor,
Setmana Cultural i el que calgui... En la Comissió, que constitueix el pinyol de
l’organització de la Festa Major, hi concorren també, però d’una manera més puntual,
representants de les diferents Entitats que hi participen proposant les activitats que els
són pròpies.
Considerant tot l’exposat:
Oferint el Tei de Plata 2021 a la Comissió de Fetes, volem fer honor a totes aquells
persones que n’han format part al llarg del temps i que en formen part ara, a aquelles que
per trajectòries personals ho han hagut de deixar, a aquelles que ho han deixat perquè
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els ha faltat la vida, que si no, probablement, encara hi serien, i amb totes elles, volem
posar en valor una manera de fer i de ser, que vol dir:
Formar part d’un grup heterogeni de persones (heterogeni en edat, creences, punts de
vista, interessos culturals o d’altra índole...), que treballen de manera desinteressada i
generosa, propositiva i enriquidora, inclusiva, amb camaraderia i tolerància, amabilitat i
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alegria, per al conjunt de les Festes i la Cultura del nostre poble.
L’Alcaldia, al Ple de l’Ajuntament proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- CONCEDIR el Tei de Plata 2021 a la COMISSIÓ DE FESTES.
Segon.- FER CONSTAR en el Tei de Plata la següent inscripció:
“A la COMISSIÓ DE FESTES de Teià, d’ara i sempre, en reconeixement a un col·lectiu
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ciutadà, que treballa de manera generosa, enriquidora i inclusiva per al conjunt de les
Festes i la Cultura del nostre poble. #totssomnouvinguts”

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
GRU MUNICIPAL
REGIDORS
JxCat - JuntsxCatalunya -Teià
2
C's - Ciutadans - Ciudadanos
1
PSC - Partit dels Socialistes de
1
Catalunya
GT - Gent de Teià
1

SI
2
1
1

NO

1
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ABSTENCIÓ

CAT-ERC-AM - Compromís amb
Teià + Esquerra Republicana de
Catalunya + Acord Municipal
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RESULTAT
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

8

8

13

13

0

13
0
0

3. PRP2021/1187 Autorització de compatibilitat, Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle
Àrea: Recursos Humans i Organització
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT, SR. LUIS F. MARTINEZ-ZURITA
LACALLE
Vist l’escrit del funcionari de l’Ajuntament de Teià, Sr. Luis Fernando Martinez-Zurita
Lacalle, presentat en el Registre General de l’Ajuntament en data 04 de novembre de
2021, i amb núm d’entrada 2021/7262, sol·licitant que li sigui declarada la seva
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’ADVOCAT.
Atès que el Sr. Luis Fernando Martinez-Zurita Lacalle es troba al servei d’aquest
Ajuntament, prestant actualment les funcions de Tècnic d’Administració General, i
accidentalment les funcions de Secretari, en qualitat de funcionari públic des del dia 1 de
juny de 2021.
Atès que amb motiu d’aquesta relació professional, es trobava afectat per la normativa
d’incompatibilitats contingut en:
A) Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
B) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. (art.50.9)
C) Decret 214/19990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglaments del personal al
servei de les entitats locals (arts. 321 a 344)
D) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques, disposa al seu apartat 1r i 2n que la present
llei serà d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes
d’elles dependents, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació laboral.
Atès que en aplicació de l’article 14 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, el
PLE de la corporació pot acceptar l’atorgament per a l’exercici de la professió
d’ADVOCAT amb caràcter privat, amb els límits determinats en aquesta mateix article on
disposa que no podran o podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i
quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic.
Atès que la declaració de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada com
ADVOCAT no pot comprendre l’exercici de les activitats indicades en l’article 12 de
l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de
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novembre d’Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, que es transcriuen a continuació:
1.El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats
o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament,
l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. S'exceptuen d'aquesta
prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut d'un dret legalment
reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. No poden ésser objecte de
compatibilitat les activitats professionals que s'han de prestar a persones a què hom està
obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic.
2. La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats
privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi el
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis el personal
afectat i sens perjudici del que estableix l'article 7.
3. El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui
per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi
d'intervenir per raó del lloc públic.
4. El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes.
5. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es
refereix la lletra d).
Atès que el sol·licitant no ocupa lloc de treball que comporti la percepció d’un complement
específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans de data 19 de novembre de 2021.
ES PROPOSA que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Luis Fernando Martinez Zurita Lacalle la compatibilitat amb
l’activitat d’ADVOCAT, tenint en compte que l’esmentada activitat no produirà des
d’aquesta Administració no utilitzant-se els seus mitjans tècnics.
Segon.- En cap cas l’autorització suposarà modificació de jornada de treball i horari dels
llocs de treball que resulten afectats, condicionant-se l’autorització de comptabilitat al seu
estricte compliments.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
GRU MUNICIPAL
REGIDORS
JxCat - JuntsxCatalunya -Teià
2
C's - Ciutadans - Ciudadanos
1
PSC - Partit dels Socialistes de
1
Catalunya
GT - Gent de Teià
1

SI
2
1
1

NO

1
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ABSTENCIÓ

CAT-ERC-AM - Compromís amb
Teià + Esquerra Republicana de
Catalunya + Acord Municipal
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RESULTAT
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

8

8

13

13

0

13
0
0

4. PRP2021/1214 Proposta aprovació ordenança fiscal número 22.
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 22 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Vist l’esborrany d’ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Vist l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans
en el procediment d'elaboració de normes.
Vist l’anunci publicat a l’E-TAULER durant el termini de 12 dies hàbils.
Vist el certificat del secretari accidental en que consta que durant el termini d’exposició no
s’han presentat escrits de consulta, aclariment, aportació o reclamació.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’ordenança en vigor,
es proposa al Ple la aprovació de la següent proposta d’acord.
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 224/2021 de 24 de novembre de 2021.
A l’alcaldia es proposa:
Primera: Aprovació de l’Ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, amb el següent
redactat:
“Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té
lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o
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els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Article 4
Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques,
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat
econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat
del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants
de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut
negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data
d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5
Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits
a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i
per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Diària
a) Per superfície ocupada amb taules, cadires i d’altres
elements anàlegs:
Per m², al dia o mes o any
Carrers de 1a. categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera, Pl. de
la Cooperativa i Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya.
Resta de carrers
Quota mínima
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0,14 €
0,11 €

Mensual

Anual

3,66 € 15,00 €
2,96 € 12,00 €
84,09 €

b) Per la utilització de veles o marquesines es multiplicarà per 2 la quantitat que en resulti
fixades a la via pública:
d’aplicar la tarifa de l’apartat a) anterior.
(segons la superfície ocupada per la vela o la
marquesina)
c) Per la instal·lació de separadors:
0,77 €
Per cada ml.
d) Per la instal·lació de barbacoes i altres
elements auxiliars:
Per metre
1,91 €
Article 6
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Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents :
Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés
per obtenir la superfícies ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les
taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
Article 7
Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8
Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme
l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al
subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de
la taxa satisfeta.
Article 9
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 10
Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.”
Segon: EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, així com
l’expedient complet de l'Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe,
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats passaran a definitius.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, una
vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text
íntegre de l'ordenança aprovada.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
GRU MUNICIPAL
REGIDORS
JxCat - JuntsxCatalunya -Teià
2
C's - Ciutadans - Ciudadanos
1
PSC - Partit dels Socialistes de
1
Catalunya
GT - Gent de Teià
1

SI
2
1
1

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

8

8

13

13

RESULTAT
A FAVOR
EN CONTRA

NO

1

13
0
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0

ABSTENCIÓ

0

II. PART DE CONTROL
5. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 444/2021 al 545/2021, d’20.09.2021 a
19.11.2021..
6. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 31, ordinària, de 23/09/2021
JGL núm. 36, ordinària, de 28/10/2021
JGL núm. 32, ordinària, de 30/09/2021
JGL núm. 37, ordinària, de 04/11/2021
JGL núm. 33, ordinària, de 07/10/2021
JGL núm. 38, ordinària, de 10/11/2021
JGL núm. 34, ordinària, de 14/10/2021
JGL núm. 39, ordinària, de 18/11/2021
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7. Donar compte de la Provisió de data 21/10/2021 de la sala secció 1ª de la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Supremo, dictada en el Recurs de Cassació nº
3851/2021, sobre la inadmissió a tràmit de recurs de cassació formulat vers la Sentència
406/21, de 02/02/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs).
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8. Donar compte de la Interlocutòria de data 21/10/2021 (Recurs de queixa 4/2021
Sección: 6º) desestimant Recurs de queixa dictada per la Secció de Cassació de la
Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Recurs de queixa 4/2021 Sección 6º).
“
Ivo Ranera Cahis Referencia 84097
Cliente Ajuntament de Teia
Letrado Miquel Angel Pigem i de las Heras
Procedimiento 197/16 SECCION 3ª CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Notificación 19/11/2021
Procesal

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECC. TERCERA
BARCELONA Tel. 933440030 Fax: 933440031

02/12/2021 ALCALDE

Recurso ordinario núm.: 197/2016 Sección: Gs
Parte recurrente: Dª NURIA FALCÓ ROMAGOSA, Dª CAROLINA SIMÓN FALCÓ, Dª LAURA
ORTIZ SIMÓN, D. DAVID ORTIZ SIMÓN, D. JOAN
RAMÓN DURÁN FALCÓ Y Dª CRISTINA DURÁN FALCÓ.
Representante de la parte actora: F Mª FRANCESCA BORDELL SARRO.
Parte recurrida: COMISSIO TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Y AYUNTAMIENTO DE
TEIÀ.
Representante de la parte demandada: LETRADO GENERALITAT IVO RANERA CAHIS.
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA Dª Mª
DOLORES GÓMEZ MOVELLÁN

En Barcelona, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno Únase el anterior
oficio de la Sección Casación de este Tribunal Superior de Justicia junto con el
testimonio de la resolución recaida en fecha 21/10/2021 en el recurso de Queja
4/2021, por el que se desestima el recurso de queja interpuesto por la
representación de la parte demandada AYUNTAMIENTO DE TEIÀ contra el
auto denegando la admisión del recurso de casación de fecha 20/04/2021.
Únase el anterior oficio remitido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo junto
con el testimonio del Auto de fecha 27/10/2021 dictado en el recurso de Queja nº
277/2021 por el que se acuerda desestimar el recurso de queja interpuesto por el
AYUNTAMIENTO DE TEIÀ contra el Auto de 20/04/2021 dictado en esta Sección
Tercera que acordó no haber lugar a tener por preparado recurso de casación
contra la sentencia dictada en el presente recurso.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la
Admón. de
Justicia, en el plazo de CINCO días a contar desde el siguiente a su notificación
expresando la
infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. Si no se
cumplieren los
requisitos establecidos se inadmitirá, mediante decreto, directamente recurrible en
revisión.
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a la tramitación
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art.
236 bis de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a
las partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta
Oficina judicial, donde se consevarán con carácter confidencial y únicamente para el
cumplimiento de la labor que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la
responsabilidad de la misma y en donde serán tratados con la máxima diligencia
Lo ordeno y firmo.

02/12/2021 ALCALDE

”
9. Donar compte del Decret de la Lletrada de l'administració de justícia de data
16/11/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs) pel que
s'acorda la fermesa de la Sentència 406/21, de 02/02/2021.
“
Ivo Ranera Cahis
Referencia 84097
Cliente
Ajuntament de Teia
Letrado
Miquel Angel Pigem i de las Heras
Procedimiento 197/16 SECCION 3ª CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Notificación
19/11/2021
Procesal
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA SECCIÓN TERCERA
RECURSO ORDINARIO197/2016 Sección: Gs
Parte actora:Dª NURIA FALCÓ ROMAGOSA, Dª CAROLINA SIMÓN FALCÓ, Dª LAURA
ORTIZ SIMÓN, D. DAVID ORTIZ SIMÓN, D. JOAN RAMÓN DURÁN FALCÓ Y Dª
CRISTINA DURÁN FALCÓ
Representada por: Mª FRANCESCA BORDELL SARRO
Parte demandada: COMISSIO TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Y
AYUNTAMIENTO DE TEIÀ
Representada por:IVO RANERA CAHIS

DECRETO
LETRADA DE LA ADM DE JUSTICIA
Mª Dolores Gómez Movellán
En Barcelona, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.
El anterior oficio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al que se adjunta la
resolución dictada por la misma, se unirá a los autos de su razón y se acusará recibo
de su recepción
ANTECEDENTES DE HECHO
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ÚNICO.- No habiendo prosperado el recurso de casación tramitado por el Letrado de la
Generalitat de Cataluña ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha devenido firme
la Sentencia dictada por este Tribunal
FUNDAMENTOS DE
DERECHO
ÚNICO.- Procede declarar la firmeza de la sentencia dictada, remitir testimonio de la
misma a la Administración demandada, junto copia de la sentencia de casación y el
expediente administrativo, para que, acusando recibo de la comunicación en el plazo
de diez dias e indicando el órgano responsable del cumplimiento de la Sentencia, la
lleve a efecto, adoptando las resoluciones que procedan y practicando lo que exija el
cumplimiento del fallo.
Seguidamente, procede archivar las presentes actuaciones.
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PARTE DISPOSITIVA
Siendo FIRME la Sentencia estimatoria dictada en el presente recurso, comuníquese
la misma a la Administración demandada, mediante oficio al que se unirá testimonio de
la misma, copia de la Sentencia dictada en casación y el expediente administrativo, para
que, acusando recibo de la comunicación en el plazo de diez dias e, indicando el órgano
responsable del cumplimiento de la Sentencia, la lleve a efecto, adoptando las
resoluciones que procedan y practicando lo que exija el cumplimiento del fallo.
Asimismo, deberá acreditar en autos haber efectuado en el plazo de diez dias a contar
desde la firmeza de la sentencia, la publicación en el diario oficial que
corresponda del fallo de la sentencia, conforme al art. 107.2 de la LJCA 29/98.
Practíquense las anotaciones oportunas en los libros de registro y ARCHIVENSE
las presentes actuaciones.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Secretari Judicial, en el
plazo de CINCO dias a contar desde el siguiente a su notificación, expresando la infracción en
que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. Si no se cumplieren los requisitos
establecidos, se inadmitirá mediante decreto, directamente recurrible en revisión.
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a la
tramitación de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art.
236 bis de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las
partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina
judicial, donde se consevarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la
labor que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en donde
serán tratados con la máxima diligencia.

Lo acuerdo y firmo.

LETRADA DE LA ADM DE JUSTICIA”
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Intervenció De l’Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià referent a las resolucions
judicials objecte del present punt de l’ordre del dia:
“- Donar compte de la desestimació del recurs de cassació contra la sentència del POUM
per part del Tribunal Suprem:
Amb data 18/11 el TSJC comunica a les parts que no havent prosperat el recurs de
cassació de la Generalitat de Catalunya contra la sentència de nul·litat del POUM,
aquesta sentència és ferma i la Generalitat l’ha de publicat al DOGC. I se n’ha de donar
compte al Ple.
El 21/10 el Suprem va acordar la inadmissió a tràmit del recurs de cassació de la
Generalitat.
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+ Informar sobre les dues reunions mantingudes amb DGU sobre els treballs de Normes
urbanístiques supletòries i planificació calendari nou POUM:
Després de la reunió amb el director general d’Urbanisme de la Generalitat del 25
d’octubre, amb l’alcalde, s’acorda que la Generalitat tramitarà unes normes urbanístiques
supletòries o transitòries, d’un màxim de tres anys de vigència.
L’arquitecte municipal i la secretària de la CTUB i arquitectes de la DGU es van reunir
dijous 4 de novembre, per tractar el procediment i les característiques del document a
tramitar a la Generalitat. Elaborat pels SSTT municipals, caldrà donar-ne compte al Ple
per tal de lliurar-lo a la CTUB, que l’aprova inicialment i el remet a aprovació definitiva per
part d’un decret de Govern.
Caldrà contractar un equip tècnic urbanístic i un nou assessorament jurídic per treballar i
presentar la proposta de normes urbanístiques supletòries, que hauran d’harmonitzar el
sòl urbà del 1990 i el del POUM, amb els canvis oportuns (en cap cas no podran incloure
actuacions en sòl no urbanitzable el 1990 ni urbanitzable el 2016 ni el sòl urbà no
delimitat).

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Al desembre tenim una nova reunió amb el DGU.”
Per part dels Portaveus municipals dels diferents grups polítics es donen per assabentats
tot i que:
Pel grup municipal de JxCat - JuntsxCatalunya -Teià i del PSC es vol demanar una
audiència pública per part del Govern Municipal per donar explicacions. EL Sr. Alcalde
manifesta que es farà un cop tingui al seu abast tota la informació sobre la situació i
solucions tècniques i jurídiques.
Per part del Grup Municipal del PSC- Partit dels Socialistes de Catalunya s’interessa del
Govern Municipal aprofitar la situació per ampliar l’habitatge social.
10. Donar compte del conveni de delegació parcial competències a favor del
Consell Comarcal del Maresme sobre treball i formació 2021.
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“
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE
TEIÀ. A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ
DEL PROJECTE REFORÇ ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS I PERSONALS
EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ 2021.
Mataró, 16 de novembre de 2021
REUNITS
D’una part el/la Sr/a. Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde/essa de l’Ajuntament de Teià,
en nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari/a de l’Ajuntament
Sr./a Luis Fernando Martinez-Zurita Lacalle, que dona fe de l’acte.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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D’altra el Sr. Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme, en
nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari (actal.) del Consell
Comarcal, Sr. Santiago Pérez i Olmedo, que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a la
formalització d’aquest conveni, i en conseqüència,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa Treball i
Formació que és una política activa d’ocupació del Servei d’ocupació de Catalunya
regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació i la
Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies
MG45 i DONA.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Teià (en endavant ajuntament) és titular de les
competències pròpies en matèria de promoció en el seu terme municipal de la
participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la
informació i les comunicacions, d’acord amb l’article 25.2.ñ) del Text refós de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
TERCER.- Que l’Ajuntament té interès en participar en el programa mitjançant
l’execució de projectes en el seu municipi i a fer la delegació parcial de competències al
Consell Comarcal del Maresme (en endavant Consell).
QUART- D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació
del serveis que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les
delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
CINQUÈ.- D’acord amb el que disposen, els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’atorguen potestats a les
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administracions públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius,
fixant l’article 49 i el seu contingut. A més, en l’article 50.1
es determinen els aspectes claus que han de reflectir aquesta memòria, així com
la necessitat de compliment de tot el previst en la mateixa Llei.
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu aquest conveni de
DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES
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ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

02/12/2021 Secretari accidental
Signatura 1 de 2

02/12/2021 ALCALDE

PROJECTE OBJECTE DE LA DELEGACIÓ PARCIAL
PRIMERA.- Objecte i actuacions a realitzar
L’Ajuntament delega parcialment al Consell Comarcal del Maresme, la
competència necessària en matèria de promoció en el seu terme municipal de la
participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la
informació i les comunicacions, per l’execució dels projectes especificats, en el
marc de la política activa d’ocupació regulada en el marc de l’Ordre
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació i Resolució
EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies
MG45 i DONA, i d'acord amb les dades que figuren en el quadre següent:
NO
M
LÍNI
A1

Nº de
profession Perfil professional
als
1
Auxiliar
Administratiu/va

NOM del PROJECTE a executar al
municipi
Reforç administratiu serveis generals i personals
(MG45)

SEGONA.- Obligacions de les parts
El Consell, a través del present conveni s’obliga a:
- A aprovar, en sessió plenària en quòrum de majoria absoluta l’acceptació de
la delegació parcial de competències de l’ajuntament, i publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i com s’estableix a
l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
- A la contractació del personal i empreses necessàries per l’adequada execució
del projecte o projectes objectes de la delegació parcial de competències, així
com de la realització del seu seguiment i supervisió i suport tècnic necessaris.
- Informar a l’ajuntament de l’estat d’execució del projecte objecte de la delegació
parcial de competències, així com de possibles canvis i/o modificacions.
- A facilitar a l’ajuntament, els models, protocols i metodologies necessàries
per
l’adequat desenvolupament del projecte.
- A facilitar el material publicitari necessari i a senyalitzar les accions que es
desenvolupin per donar compliment a la política activa d’ocupació regulada en
el marc de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació, i Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa
Treball i Formació de les línies MG45 i DONA.
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-

-

A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 31/1995
del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seva normativa de
desenvolupament, inclòs el RD 171/2004, de 30 de gener, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.

02/12/2021 ALCALDE

L’Ajuntament a través del present conveni s’obliga a:
- A aprovar en sessió plenària amb quòrum de majoria absoluta el present Acord
de delegació parcial de la/es competència/es que s’especifiquen al quadre
següent, a favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució del/s
projecte/s sol·licitats al Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la política
activa d’ocupació regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
Programa Treball i Formació, i Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre,
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les
actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG45 i DONA.
Nom del/s
projecte/s:
Reforç
administr
atiu serveis generals
i personals (MG45)
-
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-

Delegació parcial de la competència de:
Promoció de la participació dels ciutadans en
l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de
la informació i les comunicacions

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i com
s’estableix a l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
A participar en els processos de selecció requerits per part del Consell.

-

A realitzar el seguiment i la supervisió del personal contractat per part del
Consell per la realització del projecte o projectes objectes de la delegació
parcial de competències.

-

A complir amb els models, protocols i metodologies pel bon desenvolupament
del projecte.
A implementar les mesures de publicitat i senyalització, proporcionades pel
Consell, a les accions que es desenvolupin per donar compliment a la política
activa d’ocupació regulada en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
Programa Treball i Formació, i Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre,
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les
actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG45 i DONA.
A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 31/1995
del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.

-

-

Totes les condicions particulars per la realització dels projectes estan definides al Pla
de gestió del projecte que s’adjunta com a annex a aquest conveni, formant-ne part del
mateix a tots els efectes legals.
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TERCERA.- Compromisos econòmics
El finançament de les competències parcialment delegades per la realització dels
projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de dos vies de
finançament:
De la subvenció atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en el marc de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i
la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2021.
- Dels convenis amb els ajuntaments derivats de la delegació parcial de
competències, d’acord amb els conceptes que es detallen a l’Annex d’aquest
conveni (Pla de Gestió del Projecte).
-

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

02/12/2021 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

02/12/2021 ALCALDE

Tal i com s’especifica a la Base 28 de l’Ordre EMT/176/2021, els ajuts que es regulen a
les Bases Específiques Reguladores del Programa Treball i Formació 2021, són
compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat,
procedents d'altres administracions o ens públic o privats, ja siguin d'àmbit local,
nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que amb el
conjunt d'aportacions no se superi la totalitat del cost de les actuacions
subvencionables.
A la finalització del Programa Treball i Formació 2021, el Consell Comarcal del
Maresme emetrà la corresponent liquidació als ajuntaments participants en les
condicions i el termini que s’indiqui.
QUARTA.- Mecanisme de seguiment i control d’execució del conveni
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present
conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de
les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis
específics.
Aquest mecanisme té com a funció resoldre els problemes de compliment d'aquest
conveni, i els acords han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
CINQUENA.- Conseqüències de l’incompliment del conveni
En cas d’incompliment del conveni per part de l’Ajuntament, el Consell tindrà dret a
percebre de l’ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, els imports que deixi de
percebre en el marc de la subvenció atorgada per part del Servei d’Ocupació de
Catalunya en conseqüència d’aquest incompliment.
SISENA.- Causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de vigència
Donarà lloc a la rescissió del present conveni amb anterioritat pels següents motius:
- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin el present conveni
o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del seu objecte.
- Per mutu acord entre les parts
- Per recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament
- Per desistiment per part del Consell
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SETENA.- Règim de modificació del conveni
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol•licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les
dues entitats signants del present conveni.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
VUITENA.- Vigència del conveni
Aquesta delegació de competències parcials tindrà una vigència de 13 mesos.

02/12/2021 ALCALDE

NOVENA.- Òrgans i procediments a què se sotmeten les diferències que pugin
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu
acord per l’Ajuntament i pel Consell i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.
Andreu Bosch i Rodoreda

Damià del Clot i Trias

President
del Consell Comarcal del
Maresme

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Alcalde de l’Ajuntament
de Teià

En donen fe,
Santiago Pérez i
Olmedo
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Luis F. Martinez-Zurita Lacalle

Secretari acctal. de l’Ajuntament
de Teià

Secretari (acctal.)
del Consell Comarcal del
Maresme

”
Mocions:
11. PRP2021/1174 Moció en relació a la nova normativa que regula l’impost de la
plusvàlua
El 16.11.2021, mitjançant Registre d’entrada núm 7607/2021, el representant del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la moció i l’acord següent
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“L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estimava la qüestió d’inconstitucionalitat
número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes
Locals, comportava a la pràctica la impossibilitat de continuar liquidant l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La
sentència ho argumentava pel fet que s’emprava un mètode objectiu de determinació de
la base imposable que pressuposava que sempre es produïa un increment de valor dels
terrenys, només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’havia produït
l’increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que posava en qüestió novament no
era l’impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar la base
imposable.
I aquí entenem que la responsabilitat d’arribar a aquesta situació va ser única i
exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar la reforma
legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any 2017. Calia
reformar-ho amb celeritat per evitar situacions que no eren acceptables des d’una òptica
de justícia tributària, com era el cas dels supòsits en que es liquidava l’impost sense
existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica la Diputació Foral
de Guipúscoa (que disposa d’una Llei d’Hisendes locals pròpia sustentada en el règim
foral) va adequar el mètode de càlcul de l’impost en tan sols dos mesos, evitant així la
inseguretat jurídica a la que han estat exposats els contribuents i els ajuntaments
subjectes al règim comú.
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran
majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local,
contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de
competències municipals. Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments catalans
van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat,
arribant a representar en molts casos més del 15% sobre el total d’ingressos tributaris.
En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació
econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua
dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua hauria
desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a emprendre retallades
precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són
polítiques expansives.
Davant aquesta situació l’Estat s’ha vist obligat a fer en 15 dies la feina que no va fer
en 4 anys i mig, fet que demostra que va mancar determinació per solucionar el
problema i que ho van anar posposant fins que no han tingut més opció que abordar-ho,
fruit d’una sentència contundent que a més posava el focus en la inacció del legislador
estatal.
El RDL 26/2021 recull una nova fórmula per determinar la base imposable de l’impost,
amb uns coeficient que s’actualitzaran cada any i que sí mantenen vinculació amb
l’evolució del mercat immobiliari. A més, permet al contribuent acollir-se a un mètode
alternatiu per a determinar aquesta base imposable, consistent en acreditar que
l’increment de valor ha estat menor al resultant del mètode objectiu o fins i tot que no ha
existit, supòsit en el qual quedaria exempt de tributació.
Ara bé, l’esmentada reforma aprovada amb el RDL 26/2021 no recull cap mecanisme de
compensació en favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos que haurà comportat
de manera immediata la sentència el TC. Tampoc preveu compensar la pèrdua
permanent d’ingressos que derivarà de la nova metodologia de càlcul.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb aquesta nova
metodologia s’hauria ingressat al voltant d’un 30% menys del que s’ha ingressat per
plusvàlues en el que portem d’exercici 2021. I aquí és on cal destacar la referència que
feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia al legislador estatal efectuar la
reforma necessària de l’impost, garantint addicionalment el principi de suficiència
financera de les entitats locals, recollit a l’article 142 de la Constitució
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Per tot l’exposat, prenem els següents acords:
Primer. Instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la
pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant
per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que no s’ha pogut exigir
l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de
liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar
als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC.
Segon. Instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor
dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de
determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
Tercer. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de
Catalunya i al govern de l’Estat.”
Intervenció portaveus grups municipals:
 Intervenció Sr. Francesc Ribas Paris, portaveu de JxCat- JUNTS:
Manifest el recolçament del seu Grup Municipal a l’espirit de la moció i recorda que a
banda de mirar per les necessitat d’ingressos dels ajuntaments hauríem de tenir en
consideració els interessos dels ciutadans i ciutadanes.
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Intervenció José David Basi Limiñana, portaveu del grup Ciutadans – Ciudadanos:

“La inseguretat jurídica del impost de la plusvàlua, ve ja de 2017, i en els últims anys es el
govern de PSOE, junt amb els seus socis de pressupostos qui hauria d´haver modificat la
legislació al respecte.
A Ciutadans considerem aquest impost injust I confiscatori perquè es tracta d´una doble
imposició i extremadament lesiu en els casos de “mortis causa”, per això proposem la
supressió d´aquest impost i l´augment de la participació per part dels ajuntaments en la
recaudació dels tributs que graven els beneficis en la transmissió d’immobles com l´IRPF
o l’impost de societats. A mes, amb càrrec als pressupostos de l´estat, s´hauria de
compensar als ajuntaments per las Devolucions que hagin realitzat a conseqüència de les
sentencies del TC i la pèrdua de recaudació originada pel canvi normatiu.”
 Intervenció Joaquim Roca Agost, portaveu del grup PSC- Partit Socialistes de
Catalunya
“La moció que avui presenten o defensen grups polítics, sincerament ens ha arribat a
sorprendre
En efecte:
- Ens sorprèn que la moció lamenti la injustícia que suposava la normativa antiga
(aprovada pel PP), perquè en alguns casos comportava cobrar l'impost sense haver
existit realment un increment de valor dels terrenys; però la moció reclama que l'Estat
segueixi proporcionant aquells diners que injustament estavan recaptant als Ajuntaments
i que volen continuar recaptant com sigui.
- Ens sorprèn també que partits que cada any venen defensant aquí, en el Ple, una
menor despesa pressupostària, una baixada dels impostos o fins i tot la supressió de
certs impostos; doncs resulta que ara que de debò ens ha arribat una baixada dels
impostos que es poden cobrar als nostres veïns, aquests partits reclamen a l'Estat la
creació d'un Fons Compensatori per seguir obtenint aquells diners i que: com es
finançarà aquest Fons? Doncs cobrant més impostos als nostres ciutadans, per un altre
lloc, és clar!
- Ens sorprèn igualment que reclami aquest Fons Compensatori un govern municipal que
porta anys recaptant als vilatans més impostos dels que aquest govern necessita o és
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capaç de gestionar, com acrediten els 4.000.0000 € que l'Ajuntament té acumulats i
sense ús en el banc; però es veu que vol seguir acumulant-ne més allà, amb aquest Fons
Compensatori que reclama.
- Ens sorprèn també que en aquesta moció es denunciï la manca de celeritat del Govern
de l'Estat en la modificació de la Llei d'hisendes locals, quan el cert és que la única
reforma legislativa que s'ha adoptat ha estat precisament a instància del Govern de
l'Estat, mentre que no ens consta que cap dels partits polítics impulsors d'aquesta moció
hagi presentat mai cap proposició de llei en el Congrés dels Diputats per reformar aquella
llei, des que el Tribunal Constitucional va començar a qüestionar-la al 2017.
- I en fi, ens sorprèn alguns hagin tingut temps de córrer a preparar aquesta moció i venir
aquí a traslladar greus lamentacions, però no hagin tingut temps de presentar la
corresponent proposta de modificació de l'Ordenança fiscal de la Plusvàlua, com demana
la nova normativa, per poder adaptar plenament l'impost al nou marc legal.
Davant tot l'anterior, des del PSC Abstindrem”
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA dels membres
de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:

GRU MUNICIPAL

REGIDORS

SI

NO

ABSTENCIÓ

2

JxCat - JuntsxCatalunya -Teià

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

8

13

11

2
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11

EN CONTRA

0

ABSTENCIÓ

2

Mocions d’urgència:
12. PRP2021/1222. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió
al manifest de SOMESCOLA.CAT.
El 25.11.2021, mitjançant Registre d’entrada núm 7855/2021, el representant del grup
municipal CAT-Esquerra Republicana de Catalunya presenta la moció i l’acord següent
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Donada la paraula als Portaveus dels Grups Municipals per ratificar la urgència de
conformitat a l’establert en els Articles 32 a 34 del R.O.M de l’ajuntament de Teià, queda
ratificada la urgència per majoria absoluta amb el següent resultat:
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A FAVOR

11

EN CONTRA

0

ABSTENCIÓ
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Intervenció portaveus Grups Municipals:
 Intervenció José David Basi Limiñana, portaveu del grup Ciutadans – Ciudadanos:
“L’amenaça mes gran per la cultura i llengua catalana es que estigui constantment
polititzada, adoptant polítiques de exclusió, conflicte i imposició que divideixen la nostre
societat.
De fet la moció fa referencia a l´estatut que es molt clar en el seu article 6:
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
[2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la
llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les
dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de
conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per
a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que
disposa l’article 32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les dues
llengües.]
Des de Ciutadans defenem per la nostre societat un model inclusiu bilingüe i trilingüe a
les escoles, i com no pot ser d´un altre manera respectem les resolucions judicials tant
quan ens agradan com quan no.”
 Intervenció Joaquim Roca Agost, portaveu del grup PSC- Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“Sobre aquesta declaració em de recordar que el T. Constitucional i el T. Suprem fa més
de 10 anys que assenyalen, que pel fet de ser el castellà i el català llengües oficials a
Catalunya, totes dues han de ser llengües vehiculars a l'ensenyament.
- Que això no impedeix que es decideixi establir el català com a centre de gravetat del
sistema educatiu, per corregir positivament la seva situació històrica de desigualtat
respecte al castellà i aconseguir-ne la normalització lingüística.
- Però que això últim no permet que el castellà sigui usat només a l'assignatura de
“llengua castellana”, sinó que s'ha d'utilitzar també a UNA assignatura troncal més, per
garantir el seu caràcter de llengua vehicular.
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-I que tot això ho fonamenten el TC i el TS directament a l'article 3.1 Constitució
Espanyola, per la qual cosa mentre la constitució Espanyola no sigui reformada els
tribunals hauran de continuar dient el mateix.
TOTS ELS PARTITS SABEN AIXÒ I SABEN, PER TANT, QUE NI LA LLEI WERT, NI LA
LLEI CELAÀ, NI L'ESTATUT, NI LA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA, NO ALTEREN
L'ART. 3.1 CE.
AIXÍ QUE CAP PARTIT HAURIA DE VENIR A FER-SE AVUI EL SORPRESO PEL QUE
EL TRIBUNAL SUPREM ACABA DE DIR I HAURÀ DE SEGUIR DINT, QUE A MÉS ÉS
MOLT RAONABLE”.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA dels membres
de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
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GRU MUNICIPAL

REGIDORS

JxCat - JuntsxCatalunya -Teià
C's - Ciutadans – Ciudadanos
PSC - Partit dels Socialistes de
Catalunya

2
1

GT - Gent de Teià

1

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

8

SI
2

ABSTENCIÓ

1
1

1
1

8
11

RESULTAT
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

NO

2

11
2
0

13. PRP2021/1229 GRUP MUNICIPAL “PSC-CP” PERQUÈ L’AJUNTAMENT ACORDI
RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EN LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS DEL 2022 S’HI INCLOGUI LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS NOUS ACCESSOS ENTRE
L’ANTIGA AUTOPISTA C-32 I EL MUNICIPI DE TEIÀ
El 25.11.2021, mitjançant Registre d’entrada núm 2021-7865, el representant del grup
municipal PSC- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA presenta la moció i
l’acord següent:
“PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL “PSC-CP” PERQUÈ L’AJUNTAMENT ACORDI
RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EN LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS DEL 2022 S’HI INCLOGUI LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS NOUS ACCESSOS ENTRE
L’ANTIGA AUTOPISTA C-32 I EL MUNICIPI DE TEIÀ
El passat 1 de setembre la carretera C-32 va deixar de ser una autopista de peatge i
esdevingué una via ràpida gratuïta.
Des de fa anys els teianencs venim reivindicant la necessitat de que la Generalitat de
Catalunya construís d’algun enllaç directe entre l’antiga autopista C-32 i el municipi de
Teià, per afavorir l’accés a la nostra població i facilitar la connexió entre municipis.
Però fins al moment la Generalitat de Catalunya havia vingut frenant la construcció d’un
nou enllaç directe, amb l’argument de que les autopistes de peatge han de mantenir unes
distàncies mínimes entre els diversos accessos i que això feia que la C-32 tingués
únicament 18 enllaços al llarg dels seus 46 quilòmetres de longitud, entre Montgat i
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Palafolls, havent-se de deixar a Teià sense enllaç directe. No obstant, ara aquest
impediment ha decaigut, un cop que la C-32 ha deixat de ser una autopista de peatge.
Per tant, atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat que estudia
construir dues noves entrades i sortides entre la C-32 i el municipi de Teià, però que el
detall de la definició final d’aquests projectes haurà de tenir lloc en un estudi informatiu i
en els projectes constructius posteriors.
I atès que en aquests moments al Parlament de Catalunya es troba en tràmit el projecte
de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022, però que en ell
no hi figura cap partida pressupostària relativa a la redacció i execució del projecte
constructiu d’aquells dos nous accessos directes de la C-32 amb el municipi de Teià.
Tenint en compte que la tramitació i aprovació de la Llei de pressupostos per l’any 2022
hauria de finalitzar abans que el Ple de l’Ajuntament de Teià celebri la seva següent
sessió ordinària del mes de gener, i que resulta per tant necessària la inclusió per
urgència d’aquesta proposta d’acord en la sessió ordinària del present mes de novembre.
Vist que el cost de contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte de traçat i projecte constructiu de dos nous enllaços a la C-32 pot estimar-se en
uns 236.000 €, prenent com a referència el contracte licitat l’any 2021 per
“Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU”, relatiu a un nou enllaç amb l'accés
a l'AP-7 a Polinyà (clau: PC-CIB-20095.F1).
És per tot això que el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya que en la Llei de pressupostos de l’any 2022 sigui inclosa la partida
pressupostària pertinent per a la contractació dels contractació dels serveis d’assistència
tècnica per a la redacció del projecte de traçat i projecte constructiu dels dos nous
enllaços entre Teià i l’antiga autopista C-32.
SEGON.- Donar difusió del resultat d’aquesta moció als veïns de Teià, a través dels
mitjans d’informació pública municipal.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Parlament de Catalunya.”.
Donada la paraula als Portaveus dels Grups Municipals per ratificar la urgència de
conformitat a l’establert en els Articles 32 a 34 del R.O.M de l’ajuntament de Teià, queda
ratificada la urgència per UNANIMITAT amb el següent resultat:
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

8

13

13

RESULTAT
A FAVOR

13

EN CONTRA

0

ABSTENCIÓ

0

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

a8427921eaab42e39ec04df133174e8e001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

NO

ABSTENCIÓ

Donada la paraula als Grups Municipals s’acorda la inclusió de les següents
modificacions per tal d‘arribar a un acord per la aprovació per unanimitat de la moció que
assenyala el Sr. Alcalde:
S’incorpora un 5è paràgraf amb la següent literalitat:
“Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i
de Polítiques Digitals i Territori, ja va presentar al Consell d'Alcaldies del Consell
Comarcal del Maresme, el passat 27 d'agost, el document "Alliberament del peatge de la
C-32. Efectes en la mobilitat i propostes d'actuacions 2022-2026", i que ja preveu els
estudis previs de la connexió directa amb la carretera de Teià; i que el calendari del
document preveu encarregar el 2022 els projectes executius de les connexions, inclosa la
de Teià, de la qual cosa l'alcalde en va donar compte el mateix 28 d'agost de 2021 als
grups municipals i a la Comissió Informativa de l'Àrea 3 del 16 de setembre de 2021.”.
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El primer acord quedarà redactat amb la següent literalitat:
“PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya que en la Llei de pressupostos de l’any 2022 sigui inclosa la partida
pressupostària pertinent per a la contractació dels contractació dels serveis d’assistència
tècnica per a la redacció del projecte de traçat i projecte constructiu dels dos nous
enllaços entre Teià i l’antiga autopista C-32 per a la contractació dels serveis
d'assistència tècnica per a la redacció del projecte de traçat i projecte constructiu dels dos
nous enllaços entre Teià i l'antiga autopista C-32, tal com preveu el document d'estudi
previ "Alliberament del peatge de la C-32. Efectes en la mobilitat i propostes d'actuacions
2022-2026", presentat al Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Maresme , el
passat 27 d'agost de 2021, pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori de la Generalitat de Catalunya.”.
Sotmès el nou text que es dirà a votació, s’acorda per UNANIMITAT la seva aprovació
amb el següent resultat:

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA dels membres
de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
GRU MUNICIPAL

REGIDORS

JxCat - JuntsxCatalunya -Teià
C's - Ciutadans – Ciudadanos
PSC - Partit dels Socialistes de
Catalunya

2
1

SI
2
1

1

1

GT - Gent de Teià

1

1

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

8

8

NO

11
RESULTAT
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ

13
0
0

TEXT DEFINITIU DE LA MOCIÓ APROVADA
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“El passat 1 de setembre la carretera C-32 va deixar de ser una autopista de peatge i
esdevingué una via ràpida gratuïta.
Des de fa anys els teianencs venim reivindicant la necessitat de que la Generalitat de
Catalunya construís d’algun enllaç directe entre l’antiga autopista C-32 i el municipi de
Teià, per afavorir l’accés a la nostra població i facilitar la connexió entre municipis.
Però fins al moment la Generalitat de Catalunya havia vingut frenant la construcció d’un
nou enllaç directe, amb l’argument de que les autopistes de peatge han de mantenir unes
distàncies mínimes entre els diversos accessos i que això feia que la C-32 tingués
únicament 18 enllaços al llarg dels seus 46 quilòmetres de longitud, entre Montgat i
Palafolls, havent-se de deixar a Teià sense enllaç directe. No obstant, ara aquest
impediment ha decaigut, un cop que la C-32 ha deixat de ser una autopista de peatge.
Per tant, atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat que estudia
construir dues noves entrades i sortides entre la C-32 i el municipi de Teià, però que el
detall de la definició final d’aquests projectes haurà de tenir lloc en un estudi informatiu i
en els projectes constructius posteriors.
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, ja va presentar al Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal
del Maresme, el passat 27 d'agost, el document "Alliberament del peatge de la C-32.
Efectes en la mobilitat i propostes d'actuacions 2022-2026", i que ja preveu els estudis
previs de la connexió directa amb la carretera de Teià; i que el calendari del document
preveu encarregar el 2022 els projectes executius de les connexions, inclosa la de Teià,
de la qual cosa l'alcalde en va donar compte el mateix 28 d'agost de 2021 als grups
municipals i a la Comissió Informativa de l'Àrea 3 del 16 de setembre de 2021.
Tenint en compte que la tramitació i aprovació de la Llei de pressupostos per l’any 2022
hauria de finalitzar abans que el Ple de l’Ajuntament de Teià celebri la seva següent
sessió ordinària del mes de gener, i que resulta per tant necessària la inclusió per
urgència d’aquesta proposta d’acord en la sessió ordinària del present mes de novembre.
Vist que el cost de contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte de traçat i projecte constructiu de dos nous enllaços a la C-32 pot estimar-se en
uns 236.000 €, prenent com a referència el contracte licitat l’any 2021 per
“Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU”, relatiu a un nou enllaç amb l'accés
a l'AP-7 a Polinyà (clau: PC-CIB-20095.F1).
És per tot això que el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya que en la Llei de pressupostos de l’any 2022 sigui inclosa la partida
pressupostària pertinent per a la contractació dels contractació dels serveis d’assistència
tècnica per a la redacció del projecte de traçat i projecte constructiu dels dos nous
enllaços entre Teià i l’antiga autopista C-32 per a la contractació dels serveis
d'assistència tècnica per a la redacció del projecte de traçat i projecte constructiu dels dos
nous enllaços entre Teià i l'antiga autopista C-32, tal com preveu el document d'estudi
previ "Alliberament del peatge de la C-32. Efectes en la mobilitat i propostes d'actuacions
2022-2026", presentat al Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Maresme , el
passat 27 d'agost de 2021, pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Donar difusió del resultat d’aquesta moció als veïns de Teià, a través dels
mitjans d’informació pública municipal.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Parlament de Catalunya.”.
14. Suggeriments i preguntes.
Per part de JXCAT – JUNTS es vol preguntar sobre les gestions per la reparació de la
pista de l’AE TEIÀ i sobre l’estat de pagament de factures referents a serveis de jardineria
i de la participació en els mitjans de comunicació municipals.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cHwVJ0eYEas
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.

Signatura 2 de 2

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

El secretari accidental
Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle

Vistiplau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda

02/12/2021 Secretari accidental
Signatura 1 de 2

02/12/2021 ALCALDE

Teià, a data de la signatura electrònica
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