CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 26 de setembre de
2019, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
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JOSÉ MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

“”
2.1.1. PRP2019/1192 Expedient MC 006/2019 de transferències de crèdit
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 19 de setembre de 2019,
referent a la modificació de crèdit MC 006/2019 de transferència de crèdits.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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03/10/2019 SECRETARI

“”Bon vespre a tothom, ens alegrem molt que els fons Feder hagin triat aquestes rutes de
patrimoni a finançar conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis de la Comarca
del Maresme, el que passa és que no estem gens d’acord, no és un arranjament de via
pública qualsevol, sinó que és el que està supeditat a una sentència judicial que commina
l’Ajuntament de Teià a arranjar la canalització del Torrent Folch i Torras arrel de la denúncia
feta per veïns d’una associació de Sant Berger. És un tema que s’arrossega des de fa molts
anys, potser 2008-2009, que des de Junts per Catalunya ja vàrem insistir que en aquest
Pressupost s’hi pressupostes aquests 90.000 euros que suposen l’execució d’aquesta
sentència i havent-hi diners com hi ha, trobem que s’haurien d’incorporar en romanent de
tresoreria o d’una altra partida; estem parlant de 3000 euros, no arriba als 3000 euros i per
tant no desestimar l’execució d’aquesta obra que, any rere any, tenim una llosa sobre
l’Ajuntament de Teià, que Deu-vos guard que passés alguna cosa, que amb una sentència
ferma que obliga l’Ajuntament a executar aquesta obra i que no es faci. Hi ha figures
jurídiques que permeten, sabem l’inconvenient que hi ha amb el tema de l’herència del
propietari dels terrenys confrontants per allà on ha de passar aquesta modificació en el
terreny, però hi ha figures jurídiques, anar contra l’herència jacent, hi ha figues que
permeten executar l’obra encara que no s’hagin declarat els hereus legals d’aquest terreny.
Per tant, estem molt a favor d’aquesta ruta, de fet al conveni votem a favor però aquí ens
abstenim.””

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda exposa el següent:

A

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

El regidor Sr. Francesc Ribas Paris, en representació de grup municipal Junts x
Catalunya, manifesta el següent:

I
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Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 167/2019, de data 17 de
setembre de 2019.

P

04/10/2019 ALCALDE

Vista la providència de data 13 de setembre de 2019, d’inici d’expedient de
modificació de crèdits núm. 006/2019 mitjançant Transferència de crèdits, per import
de 2.940,60 €.

“”Responent a l’observació i al vot del portaveu de Junts x Catalunya, en tot cas dir-li que
aquesta obra ja ha estat consignada en dos pressupostos, com recordaràs perfectament
perquè eres en el govern anterior, si no l’hem pogut executar no ha estat pas per dilació ni
desídia del govern anterior, ni del govern actual, sinó perquè s’hi han anat sobrevenint
traves de tipus administratiu i jurídic, en tot cas també el secretari em pot ajudar a acabar de
calibrar i de descriure, però ja hi havia en el seu moment acord amb la propietat per procedir
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a la permuta d’uns terrenys per on havia de passar la referida canalització; després,
malauradament, es va produir la defunció de la persona amb la qual havíem de subscriure la
permuta. Després aquests terrenys han passat a una nova titularitat. Per tant, ja no és una
qüestió de l’herència sinó que hi ha un nou propietari dels terrenys i per tant amb el nou
propietari dels terrenys s’ha de poder tramitar la permuta necessària per l’ocupació d’una
part petita dels terrenys per on ha de passar aquesta canalització, però aquesta part petita
no la podem ocupar sense la subscripció de la corresponent permuta. I una altra cosa. Me
n’oblidava, que és el més important, naturalment que ho teníem consignat en el Pressupost
del 2019, com també ho havíem tingut consignat en el pressupost del 2018 i com teníem
una subvenció atorgada per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, hem demanat a l’ACA
una pròrroga d’un any que ens ha estat concedida recentment fins octubre del 2020. Per tant
és certa aquesta consignació pressupostària i d’acord amb la confirmació de la subvenció
que ens ha atorgat l’ACA, que em sembla que eren uns 54.000 € aproximadament, ho dic de
memòria tot això, més els 44 que vàrem consignar, serviran per poder executar l’obra. La
inclourem doncs en l’exercici 2020 i naturalment no perdem la subvenció de l’ACA.””

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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“”Precisament la pròrroga que ha concedit l’ACA en quant a terminis d’execució ha estat
concedida precisament perquè estàvem nosaltres en negociació per l’adquisició del terreny
que està afectat. És una quantitat de metres que tampoc no és massa gran i la proposta de
l’Ajuntament sempre ha estat fer la permuta. El problema era que l’anterior si que t’havies
de posar d’acord amb diferents germans i era complicat perquè hi havia un que era el
representant i que si que veritablement és el que estava d’acord, estava negociant amb
nosaltres i de fet havia signat un document d’estar d’acord en que nosaltres executéssim
l’obra i tot això. Independentment d’això s’ha fet la transmissió, els hereus varen acceptar
l’herència i ara ho ha adquirit una empresa i amb aquesta empresa precisament la propera
setmana està previst parlar amb representants d’ella per plantejar el tema de la permuta, els
terrenys que nosaltres tenim els retornaríem a ells i ells ens han de passar una quantitat de
metres que son els que necessitem per fer l’obra hidràulica. Una vegada confeccionem
aquest document de permuta que haurà de passar pel Ple perquè tot acord de permuta s’ha
de passar pel Ple i després s’ha de fer escriptura pública, amb la qual cosa encara que ja
estiguem totes les parts d’acord, l’altra part i nosaltres, requereix uns terminis de tramitació,
s’ha de donar compte també a la Direcció General d’Administració Local, etc, etc. Calculem
que a principis del proper any, si tot va correcte, es pugui executar però aquest any
impossible pràcticament.
Iniciar altres accions, com pot ser una expropiació, encara seria allargar més el temps
perquè necessitem mínimament més de 9 mesos per executar una expropiació forçosa. “”

A

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composen la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde i de nou regidors que
pertanyen als grups municipals d’Cat+ERC; GT i PSC-CP i 3 abstencions
corresponents als regidors del grup municipal JuntsxCat i Cs, adopta els següents
acords:

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

03/10/2019 SECRETARI

El secretari, Sr. José Maria Blanco Ciurana, indica:
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“”En qualsevol cas, si es donés l’oportunitat de poder executar l’obra per alguna raó no hi
hauria cap entrebanc en fer la incorporació de romanent que correspongués en aquell
moment, però ara mateix i amb la certesa que això no serà així preferim no incorporar
romanent sinó simplement aprofitar les partides del Pressupost. No hauria d’haver-hi
problema.””

P

04/10/2019 ALCALDE

El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent:
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Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

320 1532 6090000

Arranjament Folch i Torres

2.940,60 €

Partides que incrementen
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 006/2019 mitjançant
transferència de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma:

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

340 3360 7800000

Consell Comarcal del Maresme

2.940,60 €

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde

03/10/2019 SECRETARI
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I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa l'art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació
de l'acta de la sessió.
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“”
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En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 006/2019 de transferència de
crèdits.

P

04/10/2019 ALCALDE

SEGON.- Que l’expedient núm. MC 006/2019 de transferència de crèdits sigui
exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en
el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

