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Aprovat en sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament en data 21 MAIG 2015. 
Teià, 22 MAIG 2015 

 

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA  28 D’ABRIL DE 2015 
 
Identificació de la sessió:   
Núm. 4/2015 
Caràcter:  Extraordinària 
 
 
A la Vila de Teià, quan són les 21:04 hores del dia vint-i-vuit d’abril de dos mil 
quinze, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera 
convocatòria, el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió 
extraordinària, segons convocatòria notificada reglamentàriament. 
 
Presideix l’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, amb assistència dels regidors: Sr. 
Joan Castan Peyron;  Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i 
Abella, Sra. Bárbara Furment i Tomás,  Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, Sra. 
Josefina Ribas i Paris, Sra. Montserrat Gracia i Escarp, Sr. Francesc Ribas i 
Paris, Sra. Emma Peiró i Sales, Sra. Clara Mir i Aparicio, Sr. Jaume Sabatés i 
Dueso i la Sra. Mª. del Rosario Pérez i Cabello, assistits de la secretaria 
accidental Sra. Rosa Maria Elias Alier.  
 
El senyor alcalde, Josep Botey i Solà, fa constar l’assistència de la funcionària 
Sra. Rosa M. Elias Alier com a secretaria accidental, amb motiu de l’absència 
del titular, Sr. José Maria Blanco Ciurana per la  defunció de la seva mare, 
expressant-li des del Ple el condol en nom de tot el consistori i en nom de tot el 
personal de l’Ajuntament també.  
 
 
Oberta la reunió s’entra a tractar els punts inclosos dins l’ordre del dia: 
 

1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les 
Eleccions Locals del dia 24  de maig de 2015 

 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral i complertes totes les formalitats legals establertes, 

es procedeix a  realitzat el sorteig corresponent mitjançant l’aplicació 

informàtica “CONOCE” facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística,  el resultat 

del qual queda recollit en els documents annexos 1 a 8 a aquesta acta. 
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2. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 196/2015, d’aprovació de 
la liquidació del Pressupost de l’exercici 2014. 

El senyor alcalde, Josep Botey i Sola manifesta que en Comissió Informativa 

varen quedar que aquest punt  tan podia passar avui com en el proper Ple de 

maig, depenent de si es donava per tancada la informació demanada o no i 

consulta als grups municipals si volen deixar-ho sobre la taula o passar a donar 

compte. 

Els diferents grups municipals es manifesten en el sentit de donar compte. 

** 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 196/2015, de 20 de març,  d’aprovació de 
la liquidació del Pressupost de 2014, que seguidament es transcriu: 
 
“” 
Assumpte: APROVACIO LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2014  
 
Considerant que l’article 191.1 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, pel 
quals s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació 
de drets i al pagament d’obligacions el 31 de Desembre de l’any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents, segons les seves respectives contraccions. 
_ 
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i 
liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de 
cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de 
tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-se tenint en compte els 
possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament 
s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació. 
_ 
Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del 
dia primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a 
aquesta Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal. 
_ 
Considerant que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que 
la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del pressupost de 
despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
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modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives els drets 
reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets. 
_ 
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a 
conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els 
drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el 
romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos que ens ocupa. 
_ 
Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i 
resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals 
es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa 
europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. 
_ 
Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció 
donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, afegeix que les actuacions de les Administracions 
Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, 
entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i 
futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, 
conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea. 
_ 
Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, 
que la Intervenció municipal elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats 
dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als 
previstos a l’article 191.3 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. 
_ 
Vist l’informe emès per La Intervenció Municipal sobre la liquidació del 
Pressupost Municipal núm. 56/2015  i sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, núm. 55/2015, de 19 de març._ 

 
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la legislació vigent, 
RESOLC: 
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PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2014 en 
els termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat a 
l’informe de la Intervenció municipal, les dades de la qual més significatius són: 

_ 
Resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2014 

_Conceptes Drets 
reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Ajustament
s 

Resultat 
pressupostar
i ajustat 

a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5) 6.901.423,99 5.635.805,80 

  

  

b. Altres op.no fin.(Cap. 6 a 7) 770.352,11 332.743,25   

1. Total Op. no Financeres 
(A+B) 

7.671.776,10 5.968.549,05 1.703.227,05 

2. Actius financers (Cap. 8) 0,00 0,00 0,00 

3. Passius financers (Cap. 9) 0,00 679.339,73 -679.339,73 

I.-Resultat Pressupostari de 
l’exercici (1+2+3) 

7.671.776,10 6.647.888,78 1.023.887,32 

II.-Ajustaments  

4.Crèdits gastats finançats amb RLT per Despeses Generals 239.277,12 

  5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 55.304,59 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 665.408,96 

III.-RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6) 653.060,07 

 
Romanent de tresoreria de l’exercici 2014 

 2014 

1. (+) Fons líquids 2.083.781,70 

2. (+) Drets pendents de cobrament. 1.741.364,05 

- (+) del Pressupost corrent 807.702,33 

- (+) de Pressupostos tancats 1.108.559,65 

- (+) d'operacions no pressupostàries 20.767,78 

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 195.665,71 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.229.486,97 

- (+) del Pressupost corrent 842.132,39 

- (+) de Pressupostos tancats 12.773,34 

- (+) d'operacions no pressupostàries 466.809,11 

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva. 92.227,87 

I. Romanent de tresoreria total (1 +2-3) 2.595.658,78 

I. Saldos de dubtós cobrament 614.455,08 

II. Excés de finançament afectat 547.682,44 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III) 1.433.521,26 

 
__SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de 
Govern Local, en la primera sessió que celebrin. 

__ 
TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al 
Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques. 
“” 
 
La regidora d’Hisenda, Sra. Montse Gràcia i Escarp,  manifesta el següent: 
 
“” 
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Donem compte en aquest Ple el decret d’alcaldia amb la liquidació del pressupost 

del 2014.  

D’aquesta liquidació del pressupost 2014 comentar en primer lloc dos antecedents 

que tots coneixem: 

1.- Al 2014 finalitzava el Pla de Sanejament del període 2011-2014 aprovat el 27 

de gener de 2011 donada la situació de desequilibri del 2010. 

2.- En afegit a l’exercici pressupostari 2013 es va incomplir la regla de la despesa 

que va fer presentar un pla econòmic-financer a un any, que afectava als exercicis 

2014 i 2015. 

Aquests antecedents impliquen que aquesta legislatura han estat 4 anys de 

control, gestió i sanejament que han permès a data d’avui que les finances del 

nostre Ajuntament estiguin en situació d’engegar una nova etapa. No ha estat fàcil 

però calia aquest esforç per aconseguir una sostenibilitat que ens permeti 

recuperar la normalitat per encarar nous projectes amb garantia. 

El pressupost de l’exercici del 2014 s’ha tancat amb un romanent líquid de 

tresoreria positiu, és a dir, un superàvit, de 1.500.000 d’euros..  

D’aquests 1.500.000 euros en % molt elevat és gràcies a l’estalvi. Es tracta de tot 

l’estalvi per la bona gestió de les àrees de l’Ajuntament, a més de dels majors 

ingressos que s’han obtingut molt en línia amb els pressupostats.  

Tanmateix, aquesta bona dada és absolutament necessària perquè la Generalitat 

de Catalunya ens devia més de 600.000 euros al consistori.. Així doncs, sense 

aquest resultat el consistori no tindria capacitat de finançament per a fer front a les 

despeses ordinàries i, com va succeir al 2013 que va fer necessari un Pla 

econòmic i financer, que  ja durant el primer any s’ha complert la regla de la 

despesa amb un marge positiu de 445.205 €, abans del previst, ja que l’objectiu 

era el 2015.  De fet, l’Ajuntament de Teià aquests darrers anys estava finançant els 

diners que no havia rebut de la Generalitat i que aquest any 2014 hem aconseguit 

recuperar una part molt important. 

Cal destacar l’Ajuntament està molt a prop de  pagar als seus proveïdors a 30 dies, 

sense pràcticament augmentar els impostos. Una altra dada destacada és que el 

grau d’execució de les despeses del pressupost del 2014 no ha arribat al 100 %, 

per la contenció que vam decidir aplicar durant aquesta legislatura. 

El deute viu de l’Ajuntament de Teià a 31 de desembre del 2014 era de 3.471.701 

euros, , amb una ràtio sobre els ingressos corrents del 51,26%, molt per sota del 

límit legal del 75%. La previsió per aquest final del 2015 és d’un deute de 3 milions 

d’euros i, per tant, un endeutament per sota del 50%. A més, la reducció de 

l’endeutament ha comportat un augment de l’estalvi en despesa financera, és a dir, 

que es paguen menys interessos i a partir del 2016 aquest impacte encara serà 

molt més important. 

Destacar només dos aspectes més: 

Per un costat l’estalvi net, que respon a una magnitud representativa de la salut de 

l’Ajuntament ha estat de 406.376 €, vol dir que durant el 2014 l’Ajuntament ha 

pogut autofinançar-se per aquest import. 
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En segon lloc, i ja amb vistes al futur, ens queda un tema a sobre de la taula, el 

destí del ROMANENT DE TRESORERIA, que donat que es situa en un nivell molt 

similar al Superàvit pressupostari, és a dir, entorn a 1.500.000 €, ens obliga a 

decidir quin serà el destí d’aquests diners.  

Encara que resulti poc entenedor, aquests diners, un cop liquidades les despeses 

no aplicades per un import de 100.000 € que ja vam liquidar el passat mes de 

març, s’hauria de destinar a l’amortització de préstecs, encara que això suposaria 

descapitalitzar les finances de l’Ajuntament. Per aquest fet i donat que només 

incomplim el període de pagament a proveïdors marcat per la llei de 30 dies per 

poder destinar-la a inversions sostenibles, i estem molt a prop d’aquest termini, 

caldria veure quines opcions es poden aplicar de cara a la liquidació del 2015. 

En resum “s’ha fet una bona gestió a l’Ajuntament i s’ha estalviat” 

Agrair la tasca del departament d’intervenció, al Lluis Viñas per deixar la feina 

enllestida i el seu suport d’aquests dies, i a la resta de regidories i regidors per 

l’esforç. 

Arribar a aquest punt ha estat feina de tots, que crec és el principal objectiu i la 

nostra responsabilitat.” 

 
 
El regidor Sr. Jaume Sabatés i Dueso, manifesta el següent: 
“”La liquidació del pressupost General de l'exercici 2014: 

- Compleix amb el principi d'estabilitat pressupostaria 
- Compleix amb la regla de la despesa  
- Compleix amb l'objectiu de deute. 

Repassem les dades més importants d'aquesta Liquidació: 
a. L'estalvi brut es situa al 16,50% per sobre del 11,6% de la liquidació del pressupost del 

2013 . Si aconseguim mantenir un estalvi brut superior al 15% ens permetria assegurar 
la solvència, milloraríem la tresoreria i podríem iniciar projectes amb inversió pròpia. 

b. Un estalvi net diferencia entre l'estalvi brut i la carrega financera de 406.000 € superior 
als 88.746,05 de l'any 2013. 

c. El saldo d'operacions no financeres ha estat positiu i suficient per cobrir la totalitat dels 
passius financers.  

d. El resultat pressupostari ajustat ha estat positiu en 653.060,07 quan l'any passat va ser 
negatiu.  

e. El romanent de tresoreria despeses generals ajustats  l'any 2013 va ser de 
675.4442,98 i aquest any és de 1.089.099,02. 

f. El deute viu de l'ajuntament es situa en 51,26% cosa que ens permet un marge de 
finançament via endeutament.  

Avui tenim un ajuntament econòmicament molt més sanejat i amb capacitat de tornar i 
amortitzar el deute. Si som capaços de mantenir aquesta línia aviat ens podrem plantejar 
començar a poder finançar projectes d'inversió sense haver de recórrer a les inversions 
d'altres administracions. Ara be, quan puguem invertir de nou pensem primer amb la 
rehabilitació dels equipaments existents i en invertir en les polítiques d'atenció a les 
persones (especialment infància i gent gran) més que en la construcció de nous 
equipaments. Però això ja serà responsabilitat de l'equip de govern que sortir de les 
urnes el proper 24 de maig.”” 
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La regidora Sra. Bárbara Furment i Tomas, en representació del grup municipal 
GT, manifesta el següent: 
“”Sobre el que ha dit el Sr. Sabatés del tema de rehabilitar els edificis que tenim 
actualment, penso que aquest any era un bon moment, ja que hem tingut uns 
ingressos extraordinaris, tant de taxes, plusvàlues i permisos d’obres de l’obra de 
Mercadona, hi ha hagut uns ingressos extraordinaris també del cànon d’aprofitament 
urbanístic de 187.000 euros i hem rebut 105.000 euros de transferències corrents més 
del que teníem pressupostat, en total estem parlant de 570.000 euros que no són 
corrents en un pressupost, ni el que tindrem l’any que ve, ni d’aquí 4 anys, com van els 

ingressos actuals  i la veritat està bé que hi hagi hagut un estalvi, penso que s’hauria 
d’haver tingut una previsió per no haver d’amortitzar tanta quantitat de cales a 

crèdits que també convé per al futur, però era un bon any per fer unes bones 
inversions, com ha estat que s’ha deixat de fer la compra de vehicles de la brigada de 
l’any 2014, que això ha suposat també un cost de manteniment de vehicles bastant 
superior al pressupostat, s’ha deixat de fer arranjament en vies públiques, no s’ha 
comprat la moto de la Policia, no s’ha fet la poda da la riera, una sèrie de coses que 
penso que era un any (la poda de la riera penso que s’ha de fer cada any), una sèrie 
de coses que eren com extraordinàries i es podria haver aprofitat aquest any per 
poder-ho fer i per la resta, en un principi creiem que s’hauria d’haver aprofitat aquests 
ingressos extraordinàries per poder fer aquesta sèrie d’inversions que són productives, 
no estem parlant d’inversions que et costi mantenir, sinó el que estava parlant en 
Jaume, mantenir els edificis o mantenir els vehicles que tenim que a la llarga suposen 
un cost inferior. Per la resta ens donem per assabentats.”” 
 
 
La regidora d’Hisenda, Sra. Montserrat Gràcia i Escarp manifesta el següent: 
““Només un comentari. Estic d’acord que ha estat un any, que realment el que ens ha 
passat és que gran part dels diners ens han arribat a l’últim trimestre, llavors així no 
ens donava diguem-ne marge com per engegar coses durant l’any 2014, perquè ja 
sabeu que aquí cada vegada que has de fer una modificació ho has de passar per Ple 
i ho has d’aprovar, d’alguna manera ens treia aquesta  maniobrabilitat; a 31 de 
desembre varen arribar molts diners que ens feia ser curosos en segons quins temes, 
en altres òbviament sí que és veritat que hem utilitzat una política de contenció en 
aquest sentit, i que un dels motius era aquest, que realment a l’últim trimestre varen 

arribar molts diners, que clar, d’alguna manera estàvem a expenses de si arribarien. “” 
 
 
La regidora Sra. Maria Rosario Pérez i Cabello, del grup municipal PPC, 
manifesta el següent: 
“”Voldria agrair sobretot a Lluis Viñas el seu treball; han estat uns mesos esgotadors 
per a ell i ho ha resolt tot brillantment i ja que no he tingut l’ocasió d’acomiadar-me, ho 
volia fer públicament i també el condol a Jose Maria que no he tingut ocasió, i ja que 
aquest any ha estat positiu,  deixo caure que estaria fenomenal que en la propera 
legislatura, els que tinguin l’honor d’estar  en aquesta taula, es comprometessin a 
ajudar el màxim possible a  tots els veïns dels tres barris que encara no estan 
canalitzats. Estaria fenomenal aconseguir-ho.”” 

 
 
L’alcalde Sr. Josep Botey i Solà, manifesta el següent: 
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“Penso que hem de fer extensiva la felicitació a aquesta legislatura perquè ha 
estat un esforç fruit del Pla de Sanejament ja molt ben concretat i per tant que 
ens portava a obtenir aquests resultats positius que finalment s’han obtingut, a 
l’esforç també i al treball  de les regidories tant de l’actual com la regidora 
anterior, que feia els possibles per poder complir aquest Pla i en aquest darrer 
exercici, que ha estat en tot cas el que ha abocat aquest bon resultat, també 
l’esforç que hem fet tots en contenció de despesa i sobretot, ja ho ha dit la 
regidora, en posar al dia el pagament dels proveïdors, que era una de les 
tasques que ens preocupava i que havíem de fer i que també en tot cas aquest 
bon exercici ha revertit en això, en què gairebé avui es puguin pagar a 30 dies 
com demana la llei.  En tot cas, doncs, ens hem de felicitar de poder tancar una 
legislatura amb aquests bons resultats del 2014 i que esperem que aquest mig 
any del 2015 segueixi en aquesta línia.  
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 
assabentat de la Resolució de l’Alcaldia núm. 196/2015, de 20 de març, 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2014. 
 

** 
 
La regidora Sra. M. Teresa Casellas Abella, en representació del grup 
municipal Gent de Teià manifesta l’adhesió de Gent de Teià al condol que ha 
donat el senyor Alcalde al secretari Josep Maria  per la pèrdua que ha sofert i 
que consti en acta aquesta adhesió. 
 
 

 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:30  hores del dia al 
començament indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a 
secretaria, aquesta acta. 
 
La secretaria actal 
 

 


