ACTA DEL PLE MUNICIPAL
de 18 de març de 2021
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Sessió núm.: 2021/3
Data: 18.03.2021
Hora inici: 20:30 h
Hora fi: 22:00 h
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM».
Membres del PLE: assistents (13):
BOSCH RODOREDA ANDREU
RIERA ROJAS MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA SANTIAGO
BUSTO NAVARRO ERICA
MÍNGUEZ NOGUÉS RAÜL
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
Secretària: Laura García Álvarez
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.
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:
Ple extraordinari núm. 1/2021, de 20 de gener.
Ple ordinari núm. 2/2021, de 4 de febrer.
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 09.03.2021:
2. PRP2021/282. Derogació de l’ordenança fiscal núm. 60 de Teià, corresponent a la taxa per a la inserció
de publicitat en el programa de Festa Major. Expedient núm. 220/2021.
3. PRP2021/278. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 06/2021. Expedient núm. 322/2021.
4. PRP2021/324. Modificació de crèdit 02/2021. Expedient núm. 381/2021.
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II. MOCIONS:
5. PRP2021/174 Moció per a la feminització del nomenclàtor als municipis. Expedient núm. 222/2021
III. PART DE CONTROL
6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 28/2021 al 142/2021, d’1.02.2021 a 15.03.2021.
7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:
JGL núm. 4, ordinària, de 04.02.2021
JGL núm. 5, ordinària, de 11.02.2021
JGL núm. 6, ordinària, de 18.02.2021
JGL núm. 7, ordinària, de 25.02.2021
JGL núm. 8, ordinària, de 04.03.2021
JGL núm. 9, ordinària, de 11.03.2021
8. Informació de l’Alcaldia.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa, secció 3a)
núm. 406/2021, de 2 de febrer; recurs ordinari núm. 197/2016.
9. Mocions d’urgència. No se’n registren.
10. Suggeriments i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions
següents:
 Ple extraordinari núm. 1/2021, de 20 de gener
 Ple ordinari núm. 2/2021, de 4 de febrer.
Ambdós esborranys queden aprovats per unanimitat dels membres de la Corporació,
sense esmenes.
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el
09.03.2021:
2. PRP2021/282 Derogació de l’ordenança fiscal núm.60 de Teià, corresponent a
la taxa per a la inserció de publicitat en el programa de Festa Major. Expedient
núm. 220/2021.

07/05/2021 ALCALDE

PROPOSTA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2021/282
Assumpte: DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 60 DE TEIÀ, TAXA PER A LA
INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 34/2021, de 17 de febrer, amb resultat de la
fiscalització favorable.
Vist l’informe de secretaria, de 2 de març de 2021.
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Fonaments de dret.
Títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques («LPAC»).
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals («TRLRHL»). En particular, art. 17 i ss.
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Art. 22.2 e), 47, 70.2, 105 a 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local («LRBRL»).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix, en relació amb l’art. 129.7 LPAC.
Ordenança fiscal núm. 60 de l’Ajuntament de Teià.
El Regidor d’Hisenda proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER. APROVAR inicialment la derogació de l'ordenança fiscal núm. 60, reguladora
de la taxa per a la inserció de publicitat en el programa de festa major.
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SEGON. DONAR a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament (físic i electrònic) i en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la seva publicació en el BOPB, dins dels quals els interessats el
podran examinar i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. En cas que no es presentin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, l'acord esdevindrà definitiu, sobre la base del que disposa l'article
17.3 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, sense necessitat de nou acord plenari.
QUART. PUBLICAR els acords definitius que, una vegada transcorregut el període
d’exposició pública procedeixi adoptar, en el mateixos mitjans.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i
García, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, i Núria Andinyac, Lladó, Francesc
Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, i Joaquim Roca
Agost.
Vots en contra (0):
Abstencions (0):.
3. PRP2021/278 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 06/2021.
Expedient núm. 322/2021.
Assumpte: EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
006/2021
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Vista l’expedient 2021/322 que reflecteix el reconeixement extrajudicial de crèdits
006/2021, per import de 46.433,41 euros.
Vist l’informe de la interventora municipal 041/2021, que diu:
“Vist la provisió d’incoació d’expedient de convalidació i reconeixement extrajudicial de
crèdits de factures per import de 46.433,41€, procedents de compromisos de despesa
d’exercicis anteriors i no imputades al pressupost de l’exercici en què es van realitzar,
segons la relació annexa.
La Interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, en compliment d’allò ordenat per
l’Alcalde i de l’establert en l’article 4.a) i h) del RD 1174/1987, de 18 de setembre, de
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb caràcter nacional, emet el
següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2
Bases d’execució el pressupost, article 24.

SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat a
l’article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i, respecte
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de les entitats locals, als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici
pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran [...] b) les obligacions
reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec als
crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en
general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL
estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació
d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec
als pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de compromisos de
despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits
en el supòsit establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament
afectat]”.
De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,
“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici
pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL).
No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat
local (art. 176.2.a) TRLRHL).
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia
incorporació dels crèdits corresponents.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2 del
present Reial Decret.”
Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril, estableix:
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o
concessions de quita i espera.”
Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària.
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses
procedents de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la
qual cosa s’han d’adoptar les mesures oportunes per reduir el seu import al mínim
imprescindible:
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Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les
mesures estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui en
l’exercici econòmic corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi en el
mateix exercici en el què es realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar que, en
general, es considera que la despesa està degudament adquirida quan, en el moment
de realitzar-se, existeix consignació adequada i suficient, té competència l’òrgan que
dicti l’acord i es realitza el procediment de contractació corresponent.

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i 26.1
RD 500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de crèdit)
es refereix a aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el creditor ja
havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions recíproques, ja
havia nascut el dret del creditor, de conformitat amb els acords que en els seu dia van
autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de diversa naturalesa no
estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de l’entitat local. D’aquesta
manera, encara que la despesa degudament compromesa correspongui a un exercici
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anterior, la seva correlativa obligació s’imputarà, en el moment del seu reconeixement,
als crèdits del pressupost vigent, prèvia modificació pressupostària en la modalitat
d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels crèdits amb finançament afectat, té
caràcter obligatori.
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement
extrajudicial de crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis
anteriors per les quals, a 31 de desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost la
fase de reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits
d’aquests correspon a la Junta de Govern Local, constitueix una via de convalidació
administrativa orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració en detriment
del proveïdor. L’alcalde haurà de recuperar la competència per a poder aprovar
aquesta relació.
CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2021 existeix crèdit adequat i suficient a les
aplicacions pressupostàries de referència, a nivell de vinculació jurídica, per aplicar el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
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Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article
176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de l’estat de
despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions derivades
d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin en l’any natural
del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden imputar al pressupost
en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement
extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord.
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2021, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
Es proposa a l’alcaldia per a l’elevació al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 006/2021, de reconeixement extrajudicial de
crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses realitzades en l’exercici
2020, i no contretes al seu moment, per import global de 46.433,41 euros, segons el
detall que apareix a la relació 006 de factures extrajudicials.
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2021
els crèdits, per un import de 46.433,41 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que figuren a la referida relació 006 de factures extrajudicials.
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització.
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SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han
estat degudament conformades pel tècnic responsable.
Per tot això es fiscalitza FAVORABLEMENT l’expedient.”
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Pàgina:
1
Data:
02/03/2021

Exercici comptable:

2021

RELACIONS DE COMPTABILITZACIÓ
Relació:

00008 - RELACIÓ DE FACTURES EXTRAJUDICIALS NÚM. 02 (PLE DE MARÇ)

Estat:

Oberta

N. Reg.

Núm. Ope.

Data Reg.

C.
Doc.

Text Assentament

NIF.

Raó social interessat

Núm. Fac.

Data Fac.

000036

2021000314

25/12/2020

B

001

EXTINSA,

B58507575

EXTINSA

22033963

24/12/2020

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

Sp Projecte

Rec-Des/IVA

Import

38,90

Import líquid

38,90

000090

2021000574

21/10/2020

001

ADO, TREBALLS CA LA
CECILIA

A58044652

ADO CERRAMIENTOS
METALICOS S.A.

1526

13/10/2020

4.356,00

4.356,00

000098

2021000573

08/12/2020

001

ASENSIO ALEX, REDACCIO
COVID

77609661W

ASENSIO FERRER ALEX

2

07/12/2020

18.610,00

18.610,00

000101

2021000575

11/12/2020

001

ADO , AMPLIACIO CA LA
CECILIA

A58044652

ADO CERRAMIENTOS
METALICOS S.A.

1963

09/12/2020

8.653,44

8.653,44

000223

2021000578

28/01/2021

001

ETEGMA, VIGILANCIA
MEDICA SALUT, QUOTA
TRIM2020

B62022520

ETEGMA 2000 SL

257

30/10/2020

421,23

421,23

000224

2021000579

28/01/2021

001

ETEGMA, QUOTA SERVEI
PREVENCIO,TRIMESTRAL

B62022520

ETEGMA 2000 SL

1004

30/10/2020

909,47

909,47

000248

2021000565

28/01/2021

001

SALA AUTOMOCIO, 20651
IMPORT 30,25 €

35018288Y

SALA I CARBONES, JAUME

20651

28/12/2020

30,25

30,25

000249

2021000566

28/01/2021

001

SALA AUTOMOCIO,20652
IMPORT 234,56 €

35018288Y

SALA I CARBONES, JAUME

20652

28/12/2020

234,56

234,56

2021000594

01/01/2021

001

SARBU, SERVEIS REFORÇ

A08339673

EMPRESA CASASA

28/12/2020

13.179,56

13.179,56

NPO

000445

TOTAL NPO:

TOTAL RELACIÓ:

46.433,41

46.433,41

07/05/2021 ALCALDE

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i
García, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Núria Andinyac i Lladó, Francesc
Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): José David Basi Limiñana i Joaquim Roca Agost.
4. PRP2021/324 Modificació de crèdit 02/2021. Expedient núm. 381/2021.
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA
ASSUMPTE:
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 002/2021
CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇAT MITJANÇANT BAIXES D’ALTRES
PARTIDES DEL PRESSUPOST
Vista l’expedient 1362/2020 que reflecteix el reconeixement de modificació
pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixa d’altres
aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora municipal 045/2021, que diu:
“Vista la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària de crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixa
d’altres aplicacions pressupostàries.
D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
la interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38.
- 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

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

480b28ffda5f4238adc1f1da425b0538001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
Bases d’execució del pressupost, exercici 2021, articles 9 a 12.
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SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article
177 TRLHL, els suplements de crèdits i crèdits extraordinaris són “aquelles
modificacions del Pressupost de despeses en els que s’assigna crèdit per la
realització d’una despesa específica i determinada que no es pot ajornar fins a
l’exercici següent, i en relació a la qual el crèdit previst resulta insuficient.”
TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de
les especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits
extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun
o alguns dels següents recursos:
a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...]
b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del pressupost corrent
c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.”
En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant
la baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei.
QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels
Òrgans competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en
les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables
dels corresponents programes.
2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat
de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les
partides pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de
finançar-la, havent d’acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
posposar-la a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement
de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en
que estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre
els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat
llevat que aquells tinguin caràcter finalista.
[...]
3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.
En el cas de l’expedient que ens ocupa correspon a la baixa d’algunes partides
pressupostàries que estaven sobredimensionades.
CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o
suplements de crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix:
“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos
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tràmits i requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix
exercici en què s’autoritzin.
2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació,
reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a
que es refereixen els articles 20 i 22.
3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciósadministratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23.
4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de
naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament
executius sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es
promoguin. Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies
següents a la seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la
resolució a l’interessat dins d’aquest termini”.
CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de
l'expedient de modificació número 02/2021, sota la modalitat crèdits extraordinaris
finançat mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries.”
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En raó de les facultats delegades per l’Alcalde,
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 02/2021, de crèdits extraordinaris finançats
mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries, segons aquest detall:
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
210 3300 4890010
Conveni Vallbellida
310 1720 4800003
Conveni CAAD
320 9330 4650003
Conveni CCM legionel·li
410 2315 4800001
Conveni Fundació Maresme

Modificació
1.500,00 €
6.000,00 €
14.665,00 €
2.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
210 3300 4890009
Conveni Dimonis Teià
310 1720 4800001
Conveni ADF
320 9330 2120000
Edificis i altres construccions
410 2315 4800000
Conveni Fundació Maresme

Modificació
1.500,00 €
6.000,00 €
14.665,00 €
2.000,00 €

SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici
2021 els crèdits, per un import de 24.165 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que figuren a la referida relació de Modificacions de CE.
TERCER.- Que l’expedient núm. MC 02/2021 de crèdits extraordinaris finançat
mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries, un cop aprovat pel Ple de la
Corporació 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.
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En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 02/2021 de crèdits extraordinaris
finançat mitjançant baixa d’altres aplicacions pressupostàries.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i
García, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, i Núria Andinyac i Lladó,
Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): José David Basi Limiñana i Joaquim Roca Agost.
II. MOCIONS:
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5. PRP2021/174 Moció per a la feminització del nomenclàtor al municipi de Teià.
Expedient núm. 222/2021
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 2021/174
Expedient 2021/222
Proposta núm.: PRP2021/174
Assumpte: MOCIÓ PER A LA FEMINITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR ALS
MUNICIPIS
En el ple del passat 29 d'abril del 2020 es va aprovar una moció, on l’Ajuntament de
Teià prenia el compromís d’adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats
feministes i va declarar Teià com a municipi feminista.
Com cada any el dia 8 de març fem un homenatge als moviments a favor dels drets
de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.
Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any.
I tal i com manifestem any rere any, cal seguir reivindicant els drets de les dones i
apostar d’una forma decidida a normalitzar la seva visibilització en tots els àmbits del
nostre dia a dia, i també en el nostre municipi.
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Les dones som més del 50% de la societat, en canvi la nostra representació en la
majoria d’àmbits queda reduïda considerablement, venim d’una cultura
heteropatriarcal imposada que ens ha invisibilitzat de manera sistemàtica al llarg dels
anys, i tot i que hem avançat en aquest sentit, encara ens queda un llarg recorregut
per tal d’arribar a la plena normalització.
Un exemple clar de l’exposat, el veiem quan passegem pels carrers de qualsevol dels
nostres pobles i ciutats, i podem percebre que la major part dels seus noms
corresponen a homes, ja siguin, escriptors, polítics, arquitectes, doctors….etc., i on
son les dones? que potser no hi ha hagut donesil·lustres a la nostra història? I tant
que sí, però com dèiem anteriorment, el sistema les ha invisibilitzat.
A Teià concretament, dels 170 carrers registrats, només 8 porten nom de dona, això
representa un 4,7% del total, i d’aquests, només 5 fan referència a una dona
concreta, això vol dir que no arriba al 2,9% els carrers amb nom d’alguna dona
referent al nostre país.
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Un dels punts del Decàleg per a la construcció de ciutats feministes, és
comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les
dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia, i per tant, afavorir l’ús de
noms de dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor del municipi.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Compromís amb Teià-ERC, proposa al
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
Vist els dictàmens de la Comissió Informativa de l’Àrea 4 – Atenció a les persones,
en dates 18 de febrer i 11 de març, de 2021.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
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Primer.- L’Ajuntament de Teià es reafirma en el seu compromís subscrit amb
l’adhesió del Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Segon.- L'Ajuntament de Teià, donant compliment al catàleg i fent un pas mes enllà,
es compromet a tenir presents a dones referents, prioritzant les del país i locals, a
l'hora de nomenar nous equipaments municipals, espais i carrers del municipi.
Tercer.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones, col·lectius
feministes, associacions d’història del municipi i publicitar-ho als mitjans locals.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per majoria absoluta, dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago
Albert i Seseña, Èrica Busto i Navarro, Raül Mínguez Nogués, Jordi Casanovas i
García, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, i Núria Andinyac i Lladó,
Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran i José David Basi Limiñana.
Vots en contra (0):
Abstencions (1): Joaquim Roca Agost.
III. PART DE CONTROL
6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 28/2021 al 142/2021, d’1.02.2021 a
15.03.2021.
7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions
següents:
JGL núm. 4, ordinària, de 04.02.2021
JGL núm. 5, ordinària, de 11.02.2021
JGL núm. 6, ordinària, de 18.02.2021
JGL núm. 7, ordinària, de 25.02.2021
JGL núm. 8, ordinària, de 04.03.2021
JGL núm. 9, ordinària, de 11.03.2021
Els membres de la Corporació prenen coneixement dels acords adoptats.
8. Informació de l’Alcaldia.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya («STSJC»), sala
contenciosa administrativa, secció 3a) núm. 406/2021, de 2 de febrer; recurs ordinari
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núm. 197/2016.
L’Alcaldia informa del següent:
«El 02.02.2021 té coneixement de la STSJC, arran d’un dels cinc contenciosos
administratius, relatius al POUM, en aquest cas, el relatiu al darrer que continuava viu
i, per tant, en tramitació, el referent al recurs ordinari núm. 197/2016.
Aquesta STSJC va ser comunicada el dia 02.02.2021 a la part actora, que interposa
el contenciós administratiu, a la part demandada, que és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, que és qui aprova definitivament el POUM, i al
lletrat/procurador de la part codemandada, que és l’Ajuntament de Teià.
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Així mateix, indica que s’ha parlat en dues comissions informatives de l’àrea 3 i en
Junta de Portaveus i que tots els grups municipals han tingut accés, des d’un primer
moment a la STSJC i que han conegut de la tramitació que s’ha derivat.
L’Alcaldia segueix: «en aquesta sentència, en què la part actora interposa vuit punts,
a la seva exposició del contenciós, el jutge estima dos. Un té poca rellevància sobre
els espais lliures i sobre l’afectació dels laterals de l’autopista que, en el seu moment,
havien estat objecte de debat i d’anàlisi, política i tècnica, però que, amb posterioritat
a l’aprovació del POUM, doncs, va quedar sense efecte i, per tant, hi ha una
correcció sobre aquest punt i el punt que estima el Magistrat: el punt vuitè sobre
l’ordenació de l’habitatge protegit del nostre municipi».
Es transcriu la decisió continguda en la STSJC que diu:
DECISIÓ:
En atenció a tot allò que ha estat exposat, la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 3ª) HA DECIDIT:
ESTIMAR el present recurs contenciós-administratiu nº 197/2016, [...] contra el
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, amb l'oposició afegida del IL·LM. AJUNTAMENT DE TEIÀ i,
conseqüentment:
«1: DECLARAR NULS DE PLE DRET els Acords d'aprovació definitiva i de validació
del text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Teià, adoptats per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessions de 8 d'octubre de 2015 i
21 de juliol de 2016 (DOGC núm. 7203, de 12 de setembre de 2016).
2: INSTAR del DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA la publicació d’aquest veredicte al DOGC, a la seva
exclusiva costa, un cop la Sentència hagi esdevingut ferma.
Amb la imposició de les costes del procés a les demandades, en els termes del
fonament jurídic NOVÈ.
Notifiqui’s a les parts la present Sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot
deduir, si s’escau, recurs de cassació a través d’aquesta Sala, de conformitat amb
allò que disposa la Secció 3ª, Capítol III, Títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El recurs haurà de
preparar-se en el termini que preveu l’art. 89.1 LJCA.
Alhora, s’adverteix que al BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016, apareix publicat
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l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre
l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al
recurs de cassació.
L’Alcaldia informa del següent: «El termini per a la interposició, si s’escau, de recurs
de cassació, finalitzava el dia 18.03.2021, mateix dia que aquesta sessió plenària i
informa que el dia anterior, el 17.03.2021, va ser interposat recurs de cassació, del
què ja ha informat als grups municipals. El 10.02.2021 va haver una primera reunió
amb la Directora General d’Urbanisme i amb el Cap de Recursos del Govern de la
Generalitat per valorar la idoneïtat i la conveniència de presentar recurs de cassació,
cosa que l’Ajuntament de Teià i el govern municipal ha defensat des del primer
moment, assessorat pel lletrat, el Sr. Miquel Àngel Pigem.
En la comissió informativa de l’àrea 3, de febrer, es va informar del contingut i de les
conseqüències, amb presència de l’arquitecte municipal i de l’advocat urbanístic, el
Sr. Miquel Àngel Pigem, que representa l’Ajuntament de Teià.
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El 25.02.2021 va haver la Junta de Portaveus, amb la presència de l’arquitecte
municipal i de l’advocat urbanístic que representa l’Ajuntament de Teià i, naturalment,
de l’alcalde i els portaveus dels grups municipals.
El 26.02.2021, quan s’està preparant el recurs de cassació per part de l’assessor
urbanístic, el Sr. Miquel Àngel Pigem, té lloc una reunió en què es sol·licita una
segona opinió jurídica, d’un altre despatx, la Sra. Glòria Bardají, reunió a què
assisteix l’Estanislau Roca, que és l’arquitecte urbanista que va redactar el POUM i,
també, amb la presència de l’arquitecte municipal per valorar una segona opinió
sobre la referida cassació».
El 02.03.2021, el grup municipal de Junts per Catalunya insta a què es sol·liciti una
segona opinió de caràcter jurídic, que ja s’havia anticipat. L’informe elaborat per la
Sra. Glòria Bardají arriba el 04.03.2021, que l’alcaldia diu «que remet a tots els grups
municipals i membres de la comissió informativa de l’àrea 3, que poc o molt, subscriu
també l’opinió del nostre advocat urbanístic, amb l’anàlisi particularitzada».
L’Alcaldia segueix l’exposició: «El 10.03.2021 tinc una segona reunió amb
Urbanisme, a què assisteix l’Agustí Serra, que és el secretari d’Agenda Urbana i
Territori i amb la Directora General d’Urbanisme, l’Elisabet Cirici, amb la qual ja
m’havia reunit el 10.02.2021 i, en aquesta reunió, després de l’intercanvi epistolar, a
través de correu electrònic, i trucades, la Generalitat i el secretari, ens confirmen que
també presentaran recurs de cassació i l’11.03.2021 té lloc una segona comissió
informativa de l’àrea 3, en què es dona compte de tota l’evolució d’aquesta qüestió
fins a la data de la comissió informativa.
Els serveis tècnics municipals i, d’acord amb el contingut de la reunió amb el
secretari d’Agenda Urbana i Territori i amb la Directora General d’Urbanisme,
l’Elisabet Cirici, vam demanar per convocar un tercera reunió, més de caràcter tècnic,
per fixar una estratègia en funció del recorregut que tingui el recurs de cassació i el
treball que s’hauria de fer des d’un punt de vista jurídic i urbanístic, i de les
conseqüències del procés, i es demana als serveis tècnics i a l’advocat urbanístic, el
Sr. Miquel Àngel Pigem, que elaborin una breu diagnosi de la situació, és a dir, del
POUM 2016 en relació amb l’instrument de planejament general anterior, el POUM
1990, per tenir un document de treball per a la reunió fixada per al 31.03.2021, a
Teià, amb l’assistència del secretari d’Agenda Urbana i Territori, l’Agustí Serra, i la
Directora General d’Urbanisme, l’Elisabet Cirici. En aquesta reunió es valorarà tots
els paràmetres a tenir en compte davant d’aquesta situació i informaré a tots els
grups municipals, a posteriori, de la referida reunió per anar-ho treballant».

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

480b28ffda5f4238adc1f1da425b0538001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

07/05/2021 ALCALDE
ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

L’Alcaldia segueix informant del següent: «Dels cinc contenciosos que es van
interposar contra el POUM, contra l’aprovació definitiva del POUM i del text refós
corresponent, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, per la Comissió
Territorial d’Urbanisme, d’aquests cinc contenciosos, dos es van guanyar per part de
l’Ajuntament de Teià, dos s’han perdut, comptant aquest, que ja va afectar
parcialment, en el Pla Parcial del Portal Urbà i un es va poder pactar perquè es
retirés. La llàstima de la situació, per dir-ho amb una paraula eufemística, perquè
més que llàstima, és un trasbalsament des del punt de vista urbanístic molt important,
amb la part actora d’aquest darrer contenciós administratiu que estava viu s’estava
treballant ja des de la sentència anterior, la sentència en què el TSJ decreta, ara no
recordo de quina data de maig d’inici d’aquesta legislatura, s’ha anat treballant amb
Urbanisme de la Generalitat, per tal de redistribuir, d’acord amb aquella sentència,
redistribuir l’habitatge protegit en tres sectors: el sector del Portal Urbà, el sector de
Fivaller i el sector, precisament, de la part actora d’aquest darrer contenciós
administratiu, amb l’acord d’ambdues parts i amb la complicitat necessària de la
Generalitat de Catalunya, pel que fa a la Direcció General d’Urbanisme. Precisament,
just abans de la sentència teníem la modificació puntual número 2, que estava a
punt, que hauria entrat amb tota probabilitat en aquesta sessió plenària, juntament
amb la modificació puntual número 3, que afecta al sector de Can Bruguera,
juntament, amb la que ja es va aprovar, inicialment, i no es poden tramitar i veurem,
doncs, l’evolució de tot plegat a posteriori d’aquesta reunió que mantindrem el
31.03.2021 però, sobretot també, a l’espera de quin serà el recorregut dels dos
recursos de cassació que es van presentar ahir, dia 17.03.2021 per part de
l’Ajuntament de Teià, assessorat pel lletrat, el Sr. Miquel Àngel Pigem (un davant del
Tribunal Suprem i un segon davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya),
en relació amb un tercer recurs de cassació, interposat per la Generalitat de
Catalunya. No tinc constància de la data de presentació d’aquest tercer recurs, que
suposo que m’arribarà i a l’espera, doncs, poc o molt, dels dos recursos de cassació
que hem interposat un a través de la via autonòmica, davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i un segon davant del Tribunal Suprem. El de la via
autonòmica és un nou procediment, viable, d’ençà d’un any, de fet, no hi ha
jurisprudència sobre cassacions interposades aquest any, per la via autonòmica
davant del TSJC.
Aquesta és una síntesi de la situació de la qual era necessari i convenient per
informar no només als membres de la Corporació, sinó que també de manera
pública, informació que ja inclourem en el proper butlletí municipal i que també,
doncs, serà motiu d’informació.»

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Passo la paraula als portaveus de la resta de grups municipals.
El Sr. Francesc Ribas: «Gràcies, alcalde per l’exposició acurada. Atenent al més
simple sentit comú, vam presentar aquella instància, sol·licitant una segona opinió,
no tant pel que fa a la presentació del recurs de cassació, perquè l’advocat urbanista,
el Sr. Miquel Àngel Pigem, ja ens va dir que el recurs és instrumental, que veu poca
sortida, però que és una manera de donar aire a l’Ajuntament de Teià, per fer les
modificacions que toqui, dit en paraules que fa servir el propi advocat urbanista, per
«clonar» aquest POUM que ara tenim mig a la «UCI», que molt ens temem que
s’haurà d’acabar fent. Ens plantegem també que, més enllà d’enumerar les dates de
totes les reunions que s’han fet, de fet, els membres de la Corporació no podran dir
que no estan informats per boca de l’alcalde, connectats a aquesta sessió només hi
ha sis persones. Per tant, atenent a l’abast, el govern s’hauria de plantejar en el
moment en què la pandèmia ho permeti, fer una audiència pública. És tant important
fer una audiència pública quan s’aprova un POUM, com quan hi ha una sentència del
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TSJ que ens el tira per terra i ens el deixa molt, molt tocat. Ens teniu al costat pel que
calgui i no defallir perquè la cassació triomfi, però ja ens va dir que en el 97-98% de
casos no s’estimen aquestes cassacions però, com a mínim, en el procés
d’elaboració del nou POUM o de la clonació del que ara és mort, surti ben teixida i
que els plans que estaven en marxa es puguin tornar a engegar».
Alcalde: «El percentatge que apuntes, del pessimisme o optimisme, que prosperi la
cassació és una mica més generós però, sí, que tant el nostre advocat urbanístic, el
Sr. Miquel Àngel Pigem, la segona opinió jurídica sol·licitada, i la del secretari
d’Agenda Urbana, de qui depèn activació del recurs que interposa la Generalitat,
doncs, son recursos complexos per abonar o demostrar l’interès cassacional.
Veurem. La primera etapa que hem de superar és el tall de l’admissió del recurs, que
es produirà, previsiblement d’aquí quatre o cinc mesos. En funció del resultat que
s’espera d’aquí cinc mesos, doncs, és molt important fixar una estratègia conjunta,
amb la Generalitat de Catalunya, que és qui l’aprova definitivament, i fixar una
estratègia per com anem a enfocar les qüestions relatives a les conseqüències
relatives a aquesta sentència i dels diversos escenaris que es poden produir i com
anem treballant en aquest escenari, de parèntesis, que serà més llarg o més breu, en
funció del recorregut de la cassació pel que fa a la vida urbanística del nostre
municipi. Per tant, el desplegament del que s’estava sent i havia de ser el POUM del
2016, una part important de la qual es veu afectada directament, com diu la
sentència aquesta i la del Portal Urbà, en el seu moment, doncs, afecta, clar, un dels
aspectes essencials del POUM, com és l’habitatge protegit, més enllà del
desplegament d’altres figures urbanístiques. En aquesta reunió s’hauran de valorar
totes aquestes qüestions i, inevitablement, tot aquest recorregut, tots aquests
escenaris els hem d’anar treballant, de bracet, amb la Generalitat de Catalunya, amb
la Direcció General d’Urbanisme i amb la Secretaria d’Agenda Urbana i de Territori.
Jo, ara, no puc donar més informació, de fet, no podem donar més informació perquè
no n’hi ha. Havíem parlat, fins i tot, en comissió informativa i en junta de portaveus,
que si seria convenient o no, unes normes urbanístiques subsidiàries, transitòries.
Aquesta és una potestat exclusiva del Govern de la Generalitat i, per tant, no depèn
de l’Ajuntament, que també s’analitzarà en aquesta reunió del 31.03.2021. Normes
subsidiàries que, per part del Govern de la Generalitat, s’han aprovat en pocs casos.
Els més recents, potser, per raons diferents, a Tarragona i a Mollet del Vallès i alguns
altres municipis. Serà un aspecte que també valorarem en aquesta reunió. Les tres
modificacions puntuals en tràmit, que eren essencials, bé, la número 1, aprovada
inicialment, d’abast petit, en canvi, la número 2, ja sabeu que era aquesta de la
redistribució de l’habitatge protegit, en un percentatge simètric aproximadament del
40%, en tots tres sectors, estava a punt. Doncs, també ens hem d’aturar i hem de
veure quin recorregut pot tenir la modificació puntual que teníem preparada, la
número 3, en relació amb el sector de Can Bruguera, també per l’obtenció, per
interès públic, d’un pàrquing, com el que estem utilizant ara, a través d’un comodat
de cessió gratuïta per part de la propietat. Bé, tot això s’ha anat parlant amb tots els
grans afectats, ara, en primera instància, que son els que participaven d’aquestes
dues modificacions puntuals i de la primera, també, hem informat i veurem com anirà
evolucionant però, evidentment, és un trasbalsament molt, molt, molt important pel
municipi de Teià. Gràcies per les aportacions, Francesc».
La Sra. Núria Andinyac: «Estic d’acord amb el regidor, el Sr. Francesc Ribes, perquè
pugui tenir lloc aquesta reunió».

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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L’Alcalde: «s’informarà a la ciutadania».
El Sr. David Basi: «Agraïm la informació i volem manifestar que això no deixa de ser
«un fracàs polític i tècnic», un POUM que es va trigar entre 8 i 10 anys per poder-ho
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desenvolupar; que en menys de dos anys ja s’estaven fent modificacions puntuals i
que, finalment, ha acabat tombat per la Justícia. És un trasbalsament pels vilatans,
que té un cost econòmic, més enllà de les persones afectades que puguin tenir
parcel·les, té un cost econòmic absolutament per a tots els vilatans, el que ja han
tingut, més el que tindrem. Serem responsables pel que fa a l’etapa d’enterrament
d’aquest POUM, actual que s’està morint, i voldrem participar activament en la
confecció de les noves normes, del nou POUM, que es pugui fer, per substituir a
l’actual».
L’Alcalde: «Gràcies, David. Naturalment, discrepo de l’adjectivació i qualificatius. El
posicionament del portaveu és legítim. Quant al «fracàs polític i tècnic» a què
al·ludies, no el visc com a fracàs, sinó com una clatellada important i pas enrere
important en els interessos del bé públic, això és evident, i és una mala notícia, molt
mala notícia. Abans d’anar a l’enterrament, intentarem reconduir la situació tan bé
com es pugui, amb responsabilitat, al menys, amb la responsabilitat del govern
municipal que queda d’aquesta legislatura, amb les complicitats de tots els grups
municipals, en els termes que s’ha expressat o que s’expressaran. Més enllà de la
consideració del grup municipal de ciutadans sobre la sentència, sí que ha trigat
molts anys aquest POUM i ha estat un procés que molts representants polítics i que
moltes persones l’han viscut, en primera persona, tot el personal tècnic de
l’Ajuntament l’ha viscut en primera persona, l’equip redactor, etc., etc., que s’ha
treballat des de l’aprovació inicial a l’aprovació provisional, passant per diversos
mandats i, per tant, amb el suport de moltes forces polítiques, avui també
representades en aquesta Corporació. És una clatellada anímica perquè ens toca
batallar amb una situació que hem de procurar de vèncer, en la mesura en què sigui
possible o d’atenuar els efectes en la mesura en què sigui possible, tant per a
l’interès públic com per a l’interès particular. Des d’un punt de vista tècnic, deixeu-me
dir, que hi ha molts esforços darrera del recorregut d’aquest POUM i tècnics de la
casa, molt personal tècnic de la casa i començant, doncs, per l’arquitecte municipal,
fins a totes les persones que han intervingut directa o indirectament, en l’elaboració
d’aquest recorregut, al darrera hi ha molts esforços tècnics, molta negociació tècnica,
molta negociació política, i ens podem sentir orgullosos i és una clatellada que ha de
fer que tothom posi el coll. Recordo que els dos motius, dels dos contenciosos que
s’han perdut i que afecten directament a l’habitatge protegit, en cap moment, per part
de l’equip redactor de l’Estanislau Roca i per part de les forces polítiques que ha
hagut en les diverses fases i etapes, mai no s’havia portat a col·lació que la
redistribució de l’habitatge protegit corria un cert risc, ni la Generalitat fa referència a
aquest aspecte. Simplement, com hi ha persones que estan seguint aquesta sessió
plenària, aprofito per explicar-ho. El que toca és treballar i mirar de vestir una
estratègia que respongui en la mesura del que sigui possible a garantir el que
establia ja el POUM del 2016 i que afectava l’interès públic, l’interès municipal i els
legítims interessos particulars. Veurem com evoluciona».
El Sr. Joaquim Roca: «Em sap greu la situació esdevinguda i amb el recurs de
cassació, pensem que, en principi, guanyarem temps, si bé, no estem segurs de què
pugui prosperar, això també és veritat. Recordo la sessió en què els tècnics
municipals presentaven el POUM, amb les ganes que el presentaven i sap greu, sé
que un nou POUM costarà molts esforços tècnics, humans i econòmics. Només us
demanarem una cosa, que ens tingueu en compte. Hi ha molt a fer amb el nou
POUM. Creiem que us podem ajudar i, també, estarem si esdevé necessari modificar
el POUM. Volem que, d’alguna manera, no ens torni a passar com ara, que en menys
de 10 anys haguem hagut de fer modificacions, sempre s’han fet, però que sigui a un
llarg termini, no com ara, que, en un curt termini, s’han hagut de fer diverses
modificacions i, finalment, l’han tombat».
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Alcalde: «Gràcies per l’oferiment i, naturalment, el tindrem en compte. Recordar que
les modificacions puntuals 2 i 3 deriven d’una primera sentència del Pla Parcial del
Portal Urbà i de la voluntat d’esmenar i de corregir el que derivava de la sentència i
de salvar, naturalment, el POUM, en relació amb l’habitatge protegit. Ha estat un cop
terrible i de la forma en què s’ha produït, amb la sensació d’absoluta incomprensió,
de perquè la part actora del contenciós, que encara estava viu, no va retirar, en el
seu moment, el contenciós, tal com se li havia demanat, atenent a l’acord al qual
havíem arribat en les maquetes i en la documentació que s’estava elaborant. La
situació és la que és i amb això hem de treballar».
La Sra. Èrica Busto: «Em dol que el TSJC hagi aturat provisionalment aquest POUM i
que el punt de mira estigui en la distribució HPO i, tant de bo, prosperi per tirar
endavant amb aquestes vivendes tant necessàries».
9. Mocions d’urgència.
10. Suggeriments i preguntes.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:

07/05/2021 ALCALDE

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YFFnYTCC1mQ
Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretària, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
Teià, a 07 de maig de 2021.
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Vistiplau, l’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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La secretària,
Laura Garcia Àlvarez

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

480b28ffda5f4238adc1f1da425b0538001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

