ACTA DEL PLE MUNICIPAL
de 20 de maig de 2021

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Sessió núm.: 4/2021
Data: 20.05.2021
Hora inici: 20:30 h
Hora fi: 22:47 h
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM», ex art.46.3 LRBRL

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 que es relacionen a
continuació.
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 3/2021, de 18 de
març.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

31/05/2021 SECRETARI

Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) l’11.05.2021:
2. PRP2021/564 Aprovació Compte General 2019. Expedient núm. 157/2021
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 13.05.2021:
3. PRP2021/551 Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal
del Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats (CAAD). Expedient núm.522/2021
4. PRP2021/613. Aprovació INICIAL del «PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DE TEIÀ, HORITZÓ 2025», redactat per l’empresa MCRIT,
S.L., en el marc de l’assistència sol·licitada a Diputació de Barcelona i per
encàrrec d’aquesta de Diputació, versió desembre 2020.
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Comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 13.05.2021:
5. PRP2021/550 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Teià i el
Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de salut
pública (legionel·la). Expedient núm.546/2021
II. MOCIONS:
6. PRP2021/561 Moció proposició per a reclamar que les entitats locals puguin
disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la UE.
Expedient núm. 555/2021.
7. PRP2021/615 Moció presentada pel grup mpal. PSC-CP a favor de
recuperar la sisena hora en l’escola pública a Teià (RE 2021/1535 d’11 d
març, PRP.343/2021). Expedient 2020/1333.
III. PART DE CONTROL
8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 143/2021 al 254/2021, del
15.03.2021 a 14.05.2021.
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9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 236/2021, de 28 d’abril, mitjançant
el qual s’aprova la liquidació del pressupost 2020. Expedient núm. 683/2021.
10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les
sessions següents:
JGL núm. 10, ordinària, de 18.03.2021 JGL núm.14, ordinària, de 22.04.2021
JGL núm. 11, ordinària, de 25.03.2021 JGL núm. 15, ordinària, de 29.04.2021
JGL núm. 12, ordinària, de 08.04.2021 JGL núm.16, ordinària, de 06.05.2021
JGL núm. 13, ordinària, de 15.04.2021 JGL núm.17, ordinària, de 13.05.2021
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11. Mocions d’urgència.
12. Suggeriments i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 3/2021, de 18 de
març, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense
observacions.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) l’11.05.2021:
2. PRP2021/564 APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019
Assumpte:
APROVACIÓ
COMPTE
L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2019

GENERAL

PRESSUPOST

DE

Vist el Compte General format i informat per la Intervenció Municipal, de data 5
de febrer de 2021, ref. 026/2021.
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Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 9 de març
de2019, en el qual es va disposar el següent.
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’any 2019.
SEGON.- EXPOSAR al públic el Compte General de l’exercici 2018, juntament
amb aquest informe, per termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o esments, o
observacions.
TERCER.- DISPOSAR que en cas de presentar-se reclamacions, reparaments
o observacions, la Comissió Especial de Comptes es reunirà de nou per al seu
examen i comprovació, emetent un nou informe.
QUART.- DISPOSAR que en cas de no presentar-se reclamacions,
reparaments o observacions durant el termini d’exposició pública, es sotmeti a
l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a
l’exercici 2019.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atès que l’expedient del Compte General de l’exercici 2019 amb l’informe
favorable emès per la Comissió Especial de Comptes, de data 9 de març de
2021, ha estat sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 19 de març de 2021,
i al e-Tauler, durant el termini de quinze dies hàbils i vuit més, fins el dia 23
d’abril de 2021, sense que s’hagin formulat cap mena de reclamacions,
reparaments u observacions en la seva contra.
Aquesta Alcaldia, en harmonia amb el dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, de data 9 de març de 2021, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a
l’exercici 2021.
SEGON.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
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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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, Lladó, Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran.
Vots en contra (0):
Abstencions (2):. José David Basi Limiñana i Joaquim Roca Agost.
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 13.05.2021:
3. PRP2021/551 Conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal del Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida
d’animals domèstics abandonats (CAAD) Exp.2021/522
Assumpte: CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I
ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS
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Fets
El Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa d’Actuació
Comarcal, va crear el servei del servei públic comarcal delegat d’acollida
d’animals domèstics de companyia el 20 de setembre de 2005, va publicar el
seu reglament i projecte l’establiment (BOP 17 octubre núm. 248 i DOGC 25
octubre núm. 4496), i va iniciar la prestació d’aquest servei a 18 municipis de la
comarca l’1 de febrer de 2006, mercès als convenis de delegació de
competències en aquesta matèria al seu favor dels municipis.
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Actualment l'Ajuntament de Teià està interessat en què el Consell Comarcal del
Maresme presti aquest servei per al municipi de Teià.
Vist l’esborrany del Conveni interadministratiu de delegació de competències,
en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.
Vista la memòria justificativa de la tècnica de medi ambient, de 6.04.2021, en
què es justifica la necessitat i l’oportunitat de la subscripció del conveni, als
efectes del que disposa l’article 50.1 LRJSP, en els termes que conten en
l’informe esmentat.
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Vist l’informe de secretaria, de 29.04.2021.
Vist l’informe d’Intervenció, de data 03.05.2021, amb resultat de la fiscalització
favorable.
Fonaments de Dret
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic («LRJSP»).
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(«LRBRL»). En particular, arts. 7, 22, 27, 47.2 h) i 57 LRBRL.
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya («TRLMRLC»).
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 Art. 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya («Llei 26/2010»).
 Arts. 8.1 f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals («ROAS»).
 Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix, en relació amb l’article
57.2 LRBRL.
L’article 25.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de protecció de la salubritat pública.
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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 les competències 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.
Vist l’article 41.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Vist el règim jurídic contingut en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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La regidora de Medi Ambient proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de conveni de delegació de competències
per a la recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, en el
Consell Comarcal del Maresme, fins el 31 de desembre de 2024, acord que es
podrà prorrogar mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa en els termes que es relacionen
en l’informe d’intervenció.
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TERCER.- DESIGNAR com a tècnic de referència, en compliment dels
compromisos assolits per l’Ajuntament de Teià, a la tècnica de Medi Ambient.
QUART.- FACULTAR a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni de
delegació de competències.
CINQUÈ.- COMUNICAR certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del
Maresme, per a la seva acceptació expressa i, acceptada, publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial corresponent per al seu general coneixement, de
conformitat amb l’article 9.3 LRJSP.
SISÈ.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Polítiques Digitals i
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Administració Pública, en compliment de l’article 309.1 del Decret 179/1995, de
13 de juny.
SETÈ.- Donar compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa, de
conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’expedient electrònic conté l’esborrany del conveni que s’identifica sota el CSV
següent: 779c2cb94c234fd39928549cb5995977001, el qual ha estat objecte de
sengles informes de secretaria i d’intervenció, així com tingut en compte per la
tècnica de medi ambient, per a l’emissió de la seva memòria justificativa del
conveni.
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Immediatament abans del Ple, el Consell Comarcal del Maresme facilita una
nova versió de l’esborrany del conveni a la tècnica de medi ambient, el qual no
ha estat objecte d’informe, atenent als terminis en què es remet, ni objecte de
dictamen per la comissió informativa corresponent, en la versió en que es
sotmet a l’aprovació al Ple de l’Ajuntament.
La nova versió lliurada s’identifica sota el CSV següent:
34cf11bcc0c04a22ae1029f209296b55001, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS
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A la ciutat de _________ , el dia __ de _____ de 2021.
Es reuneixen d'una part :
El Sr. Damià del Clot Trias , President del Consell Comarcal del Maresme,
actuant en el seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest
conveni per acord adoptat en ________________________________, i assistit
pel secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago Pérez
i Olmedo.
i de l'altra,
La Sr. Andreu Bosch Rodoreda Alcalde de l’Ajuntament de Teià actuant en el
seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni per
________________________________________________________, i assistit
pel
secretari/a
de
l’Ajuntament,
Sr/Sra.
________________________________.
MANIFESTEN
I.- Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa
d’Actuació Comarcal, va crear el servei del servei públic comarcal delegat
d’acollida d’animals domèstics de companyia el 20 de setembre de 2005, va
publicar el seu reglament i projecte d’establiment (BOP 17 octubre núm. 248 i
DOGC 25 octubre núm. 4496), i va iniciar la prestació del servei a 18 municipis
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de la comarca l’1 de febrer de 2006, mercès als convenis de delegació de
competències en aquesta matèria al seu favor dels municipis.
II.- Que l'Ajuntament de Teià està interessat en què el Consell Comarcal del
Maresme presti aquest servei també al seu municipi i, amb aquest fi, el Ple de
la Corporació municipal en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2018
adoptà l'acord de delegació del servei de recollida, atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats en el Consell Comarcal del Maresme, a l'empar del que
preveia el Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
III.- Que ambdues parts estan interessades en establir els termes d’aquesta
delegació de competències pel que fa a les clàusules pactades relatives als
termes i condicions de la delegació, i, per això, formalitzen el present conveni a
l'empar del que preveu l’article 26.1 del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, i l'article 167.1.b del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, aprovat
per Decret 179/95 de 13 de juny.
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A aquests efectes ambdues parts estableixen els següents
PACTES
PRIMER.- Mitjançant la present adaptació del conveni de la delegació al
Consell Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per
aquest del servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats, incorporant les determinacions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del Sector Públic i del Reglament del Servei Públic Comarcal
d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia, vigent.
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, tindrà genèricament, les facultats i
obligacions que corresponen en matèria de recollida, atenció i acollida
d’animals domèstics abandonats d'acord amb el que estableix la normativa
vigent (el Decret llei 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de protecció d’animals i qualsevol norma legal o reglamentària aplicable a
aquest servei) i les establertes en aquest conveni, en particular les següents:
a)Prestar del servei recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats
d’acord amb el Reglament del servei públic comarcal d’acollida d’animals
domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme.
b)Establir les vies d'informació continuada i d'intercanvi d'informació amb
l'Ajuntament a fi d'obtenir una gestió eficaç i que aquest pugui tenir un
coneixement constant de la prestació i gestió del servei.
c) Presentar anualment la memòria i la liquidació dels comptes del servei.
TERCER.1. L’Ajuntament de Teià abonarà al Consell Comarcal del Maresme la quantitat
de 6.000,00 euros com a liquidació provisional de l’anualitat del 2021, en
concepte de transferència econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi
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de portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de delegació de
competències.
2. Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei
els costos anuals no finançats per altres ingressos (diferència entre costos i
ingressos) d’acord amb els següents criteris:
a) el 10% de l’import total a finançar pels municipis distribuït igualitàriament
entre els municipis adscrits (part d’accés al servei).
b) el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis
adscrits al servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants
respecte del total del municipis adscrits (part fixa). La ponderació de superfície i
població en la confecció de la quota serà del 50% per a cada una d’elles.
c) el 65% de l’import total a finançar pels municipis, distribuït entre els municipis
adscrits al servei en funció del nombre de sortides —per recollir animals— que
s’han efectuat a petició de l’ajuntament —independentment de si s’ha produït
entrada o no d’animals al centre— i respecte del total d’efectuades (part
variable).
En l’annex adjunt es recull el càlcul econòmic de les quotes municipals
resultants de l’aplicació d’aquest criteris.
3. La liquidació d’aquesta quota és farà de forma fraccionada durant el mateix
exercici: el 50% el mateix mes de febrer i el 50% restant al mes de juliol.
4. Aquesta liquidació provisional, a compte de la definitiva, quedarà pendent de
la regularització que es faci després del tancament de l’exercici, al mes de
febrer següent, d’acord amb els costos i ingressos reals i en funció dels
resultats reals del servei durant l’exercici (nombre de municipis adscrits,
població particular i total, superfície total, nombre total de sortides efectuades
pel servei, nombre de sortides a cada municipi, etc.).
QUART.- La quota municipal dels exercicis següents es calcularà per a l’any en
curs també cada mes de febrer, en funció de la regularització de l’any anterior i
de les previsions per a l’exercici, reproduint els càlculs del pacte anterior i
recollits en el Reglament del servei vigent.
CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de juny de 2021 fins el 31
de desembre de 2022. Abans de finalitzar aquest període podrà ser possible la
seva pròrroga fins a un màxim de 4 anys més, pròrroga que haurà de ser
expressa acordada per l’òrgan competent de cadascuna de les entitats signants
del present conveni.
SISÈ.- Comissió de seguiment. Les parts acorden 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:
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si
escau.
b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues
parts.
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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.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

VUITÈ.- Extinció.
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les clàusules següents:
a) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen
b) El compliment del seu objecte
c) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es
reuneixin els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada
judicialment.
d) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos
contrets en aquest conveni. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra
part la seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació
mínima de 30 dies.
e) L’expiració del termini de vigència acordat a l’apartat anterior, i si escau, de
les seves pròrrogues.
f) La denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser
comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos, perquè
existeixin causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el
compliment del contingut del conveni.
g) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del
conveni.
h) Les generals establertes per la legislació vigent.
NOVÈ.- Ordre jurisdiccional
La naturalesa jurídica del present conveni és de caràcter juridicoadministratiu.
Sens perjudici de l’establert a l’acord SISÈ, les qüestions relatives a llur
compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els sota-signants manifesten la seva plena conformitat a acceptar les
modificacions que puguin suposar l’aprovació de noves determinacions legals
que, en el seu cas, els hi sigui d’aplicació.
I en prova de conformitat, signen el present conveni per triplicat, en el lloc i en
la data assenyalats a l’encapçalament.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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SETÈ. Modificacions del conveni. Les modificacions del present conveni
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.
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Atès l’abast de les esmenes que es proposen, prèvia revisió per la tècnica de
medi ambient i vist l’abast (bàsicament, redacció del pacte primer, pacte
cinquè, relatiu a la durada, vuitè i, addició del novè) es sotmet prèviament a
aprovació l’esmena del conveni que havia estat dictaminat.
Sotmesa l’esmena a aprovació, s’aprova per unanimitat dels membres de la
Corporació.
Les regidores, en particular, la Sra. Gemma Rosell, la Sra. Montserrat Riera i
Rojas, la Sra. Núria Andinyac i Lladó i la Sra. Èrica Busto i Navarro, juntament,
amb l’alcaldia, volen fer constar, expressament, en acta els agraïments a
l’empresa DANA pels serveis que presten i reconèixer la seva tasca.
Sotmesa a aprovació, s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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4. PRP2021/613 APROVACIÓ INICIAL DEL «PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DE TEIÀ, HORITZÓ 2025» Expedient 2021/676
PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS núm.613/2021
Expedient núm.: 676/2021
Assumpte: Pla de mobilitat urbana sostenible de Teià.
Fets
La Diputació de Barcelona, dins del programa «Xarxa de governs locals 20162019» va donar suport econòmic i tècnic a l’Ajuntament de Teià, per a la
redacció del «PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE TEIÀ,
HORITZÓ 2025».
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona va acabar la redacció del document al desembre de 2020 (exemplar
que es posa a disposició i aprovació de l’Ajuntament de Teià), el qual té
entrada en data 17.03.2021 (registre d’entrada 1726/2021),
Com s’extreu del propi document lliurat, redactat per MCRIT, S.L., en el marc
de l’assistència sol·licitada a Diputació de Barcelona, la redacció del document
es justifica en els termes següents:
«La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els
objectius i els altres requisits específics que han de desenvolupar els
corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els
plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot resumir
com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes
negatius del transport.
Per obligatorietat d’aquesta llei, els ajuntaments que hagin de prestar el servei
de transport col•lectiu urbà de viatgers han d’elaborar i aprovar els plans de
mobilitat urbana sostenible (PMUS).
Finalment, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
2020 – 2025,tots els municipis de més de 20.000 habitants hauran de redactar
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un PMUS. En el cas dels municipis no obligats, caldrà seguir promovent la
realització d’estudis de mobilitat, com ja s’ha fet amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
Malgrat que Teià no compleix les condicions per les quals resulta obligatòria la
redacció del PMUS, és recomanable que el municipi disposi d’un Pla que
marqui les directrius a seguir en matèria de planificació de mobilitat en els
propers anys.
La Diputació de Barcelona, dins del marc del Pla de Mandat 2016-2019,
proporciona una línia d’assistència tècnica als municipis de la província de
Barcelona per a la redacció de plans i estudis de mobilitat. Dins d’aquest marc,
la Diputació va aprovar l’actuació consistent en donar suport econòmic i tècnic
a l’Ajuntament de Teià per a la redacció del seu PMUS».
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Així, els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
El Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM)
2020-2025 és l’instrument per planificar la mobilitat del Sistema Integrat de
Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), configurat per 12 comarques
entre les quals s’ubica el Maresme.
Per tant, tota la planificació recollida en aquest document afecta a Teià.
El PDM 2020-2025 estableix una sèrie d’objectius tenint present tots els modes
de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i
objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei de Mobilitat, desenvolupant al
territori el que determinen les Directrius
Fonaments de Dret
-

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM)
2020-2025.
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Teià.
- Pla Local de Seguretat Viària
L’article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, relatiu als plans de
mobilitat urbana (PMU) disposa:
«1. Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
2. L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb
l'acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un
esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua
com si no n'integren cap.
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3. El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les
orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau,
als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials de llur
àmbit territorial.
4. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon
als ajuntaments.
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5. En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar
garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que
aquest ens no hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent
i als organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Abans
d'aprovar-los, cal l'informe de l'autoritat territorial de la mobilitat de llur àmbit
territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del departament de
la Generalitat competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport. En
aquest informe, l'ens corresponent s'ha de pronunciar sobre la coherència del
pla amb els criteris i les orientacions establerts pel corresponent pla director de
mobilitat i hi ha de vetllar.
6. L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per
als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent
pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà
de viatgers.
7. Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar cada sis anys».
En l’expedient conta l’informe tècnic en què es valora positivament el contingut
del Pla de Mobilitat Urbana, en el sentit què «El pla de mobilitat urbana
sostenible de Teià (PMUS) s’emmarca i dona continuïtat a una sèrie de lleis,
directrius, estratègies i plans d’àmbits català, supramunicipal i municipal.
L’objectiu del PMUS és ser un instrument que defineixi les actuacions
necessàries per garantir una mobilitat sostenible, incrementant la qualitat de
vida dels ciutadans preservant les seves condicions de salut, configurant un
model de transport més eficient, millorant així la competitivitat del sistema
productiu, augmentant la integració social aportant més accessibilitat universal»
i conclou que «El pla de mobilitat urbana sostenible de Teià, es configura com
una eina de treball molt útil, per la transformació del municipi a fi de millorar els
punts més importants que condicionen la seva mobilitat, facilitant la
programació de les intervencions al municipi, gràcies a les prioritats establertes,
segons els criteris allí definits i l’ajuda a la presa de decisions segons la
capacitat d’inversió de l’ajuntament, en funció de les actuacions allí
proposades.
En conseqüència, per tal de donar compliment, en la mesura del possible, a les
actuacions en els seus terminis d’implementació i costos associats,
l’Ajuntament haurà de determinar les actuacions a dur a terme, el seu
calendari, i preveure les dotacions pressupostàries municipals als exercicis
corresponents, per la seva implantació progressiva anualment», sense que els
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serveis tècnics municipals determinin la preceptivitat d’altres informes
sectorials.
Addicionalment, es fa constar l’aclariment rebut per part dels serveis tècnics de
l’Ajuntament, que sol·liciten aclariment exprés en relació amb aquest punt a la
Secció de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona,
determinant que «atès que Teià no té més de 20.000 habitants i no està
obligada a la redacció d’un Pla de Mobilitat, es modula el seu abast i, atenent al
«grau» de l’actuació, no es segueixen (com si és obligatori en tots els municipis
de més de 20.000 habitants), tots els requisits per a la seva formalització, entre
els quals al·ludeix expressament la no-necessitat d’informes sectorials, que
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona com Direcció Facultativa, avala».
L’alcaldia proposa l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Aprovar INICIALMENT el «PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DE TEIÀ, HORITZÓ 2025», redactat per l’empresa MCRIT, S.L.,
en el marc de l’assistència sol·licitada a Diputació de Barcelona i per encàrrec
d’aquesta de Diputació, versió desembre 2020.
Segon.- Acordar que, un cop aprovat INICIALMENT el Pla, es sotmeti a
informació pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de
Teià i a la seva seu electrònica, per un termini de 45 dies hàbils a comptar des
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes
de la presentació, si escau, de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona.
Es constar la intervenció remesa per l’alcaldia:
Intervenció llegida sobre el Pla de Mobilitat: «Vist el document elaborat per la
Diputació de Barcelona, al qual han tingut accés els grups municipals via digital
per We transfer des de Secretaria d’Alcaldia.
Vist l’informe tècnic detallat de l’arquitecte municipal, remès avui als
representants de la Comissió Informativa de l’Àrea 3, a les conclusions del
quals es fa constar: «El pla de mobilitat urbana sostenible de Teià, es configura
com una eina de treball molt útil, per la transformació del municipi a fi de
millorar els punts més importants que condicionen la seva mobilitat, facilitant la
programació de les intervencions al municipi, gràcies a les prioritats establertes,
segons els criteris allí definits i l’ajuda a la presa de decisions segons la
capacitat d’inversió de l’ajuntament, en funció de les actuacions allí
proposades.
“En conseqüència, per tal de donar compliment, en la mesura del possible, a
les actuacions en els seus terminis d’implementació i costos associats,
l’Ajuntament haurà de determinar les actuacions a dur a terme, el seu
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calendari, i preveure les dotacions pressupostàries municipals als exercicis
corresponents, per la seva implantació progressiva anualment.»
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la
Corporació.
Comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 13.05.2021:
5. PRP2021/550 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ
I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER AL SUPORT TÈCNIC EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA (LEGIONEL·LA) EXPEDIENT 2021/546

PROPOSTA SALUT PÚBLICA AL PLE
PRP2021/550
Exp. 2021/546
Assumpte: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ
I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER AL SUPORT TÈCNIC EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA (LEGIONEL·LA)
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Fets
Atès que l’Ajuntament de Teià no disposa de personal qualificat per realitzar els
controls adients i és l’entitat responsable de la supervisió en aquesta matèria,
respecte del Camp de Fútbol Municipal, el Poliesportiu o d’altres instal·lacions
municipals presents i futures.
Atès que el Consell Comarcal va néixer amb el propòsit de donar suport i
assistència als municipis que acobla i que compta amb els recursos tècnics,
personals i materials, necessaris per garantir l’adequada prestació de la
competència que ens ocupa: salut pública, específicament en qüestió de
prevenció i control de la legionel·losi.
Vista la necessitat informada pel tècnic municipal (memòria justificativa), emès
en data 19.04.2021, del que s’extreu que «l’Ajuntament de Teià no disposa de
personal per realitzar el control i prevenció de la legionel·losi als equipaments
municipals» i és l’ens responsable.
Ambdues Administracions estan interessades en la subscripció d’aquest
conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per tal de regular, de manera
temporal, el suport tècnic en l’exercici d’una competència municipal, en concret,
en matèria de salut pública i, específicament respecte del suport tècnic en el
control i prevenció de la legionel·losi en els equipaments que assenyala el
tècnic municipal i es relacionen en el conveni, en particular, al Camp de Fútbol
Municipal, el Poliesportiu o d’altres instal·lacions municipals presents i futures,
atès que es tracta de cert tipus d’equipaments públics proveïts d’instal·lació
d’aigua calenta sanitària amb circuit de retorn, raó per la qual la normativa
vigent, Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, Decret 352/2004, de 27 de juliol,
així com la Guia Tècnica per a la Prevenció i Control de la Legionel·losi,
publicada pel Ministeri de Sanitat l’any 2006, els classifica com de major
probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri.
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L’expedient conté l’esborrany de conveni de col·laboració al Consell Comarcal
del Maresme, en matèria de salut pública per al suport tècnic en matèria de
salut pública (legionel·la).
Vist l’informe d’intervenció 076/2021, de 28.04.2021, amb resultat de la
fiscalització favorable.
Vist l’informe de secretaria de data 29.04.2021.
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Fonaments de dret
 Arts. 11 i 48.9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic («LRJSP»),
 Arts. 10 i 116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(«LRBRL»), fonamentalment, art. 47.2 h) y 57.
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya («TRLMRLC»).
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals («ROAS»).
 Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix, en relació amb l’article
57.2 LRBRL, qüestió ha d’ésser objecte de control per Intervenció.
L’article 25.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de protecció de la salubritat pública.
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 les competències 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.
Vist el règim jurídic contingut en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La regidora de Sanitat proposa:
PRIMER. APROVAR l’esborrany del conveni amb el Consell Comarcal del
Maresme, per al suport tècnic en matèria de salut pública (legionel·la).
SEGON. APROVAR i DISPOSAR la despesa en els termes que s’indiquen en
l’informe d’Intervenció.
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TERCER. FACULTAR
interadministratiu.

a

l’alcalde

per

a

la

signatura

del

conveni

QUART. COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
CINQUÈ. TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni a la
Direcció d’Administració Local del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny.
SISÈ. Donar compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa, de
conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres de la
Corporació.

31/05/2021 ALCALDE

II. MOCIONS:
6. PRP2021/561 Moció proposició per a reclamar que les entitats locals
puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents
de la UE. Expedient núm. 555/2021
PROPOSTA del Grup Municipal C’s-Ciutadans. Núm.2021/561
Àrea: Alcaldia
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Vist l’escrit presentat pel Grup Municipal C’s-Ciutadans a Teià, al Registre
d’aquest Ajuntament amb número 2021/2100, de 6 d’abril, en sol·licitud de
presentar a Ple la següent moció.
PROPOSICIÓN PARA RECLAMAR QUE LAS ENTIDADES LOCALES
PUEDAN DISPONER DE UN MÍNIMO DEL 10% DE LOS FONDOS DE
RECUPERACIÓN PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El pasado día 25 de octubre de 2020, en el marco de la 23ª Conferencia de
Presidentes Autonómicos, el presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, se comprometió a que un 40% de los fondos de recuperación
habilitados por la Unión Europea fueran gestionados directamente por las
comunidades autónomas y un 10% por las entidades locales, todo ello ante la
presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Estos fondos tienen como objetivo la puesta en marcha de reformas que
atiendan las necesidades de los ciudadanos y contribuyan al desarrollo del
tejido económico, como los proyectos vinculados con la digitalización, la
transición ecológica y la transformación del modelo productivo. Por ello, son
una oportunidad que no podemos desperdiciar y que en ningún caso pueden
convertirse en un gasto sin control alguno.
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Mediante el Real Decreto-Ley 36/2020, de medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno del PSOE y Unidas
Podemos, con el apoyo del Grupo Parlamentario VOX, puso en marcha el
mecanismo partiendo de una premisa que no se ajusta al espíritu del mismo,
eliminando la necesaria rendición de cuentas, con una preocupante falta de
transparencia y sin tener en cuenta a la administración local, la más próxima a
los ciudadanos.

ANDREU BOSCH I
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Con ese objetivo, el Senado aprobó el pasado 18 de febrero de 2021, y a pesar
de un nuevo rechazo de los grupos del PSOE y VOX, una moción en el sentido
de que los Ayuntamientos puedan gestionar un mínimo del 10% de los fondos
europeos, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020.
PROPOSICIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Teià:
PRIMERO.- insta al Gobierno de España a dar cumplimiento a la moción
aprobada en el Senado para que las administraciones locales puedan disponer
directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación
procedentes de la Unión Europea.
SEGUNDO.- insta al Gobierno de España a establecer y hacer públicos los
mecanismos y criterios necesarios y requeridos por los Ministerios para el
reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea.
TERCERO.- insta al Gobierno de España a crear una Agencia Independiente
de Reconstrucción y Reformas que asegure la máxima objetividad y
transparencia en el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la
Unión Europea y que cuente con la participación activa y vinculante de las
administraciones locales.
CUARTO.- insta al Gobierno Municipal a trasladar estos acuerdos al
Parlamento de Cataluña, a los grupos parlamentarios con representación en el
Parlamento de Cataluña, a las entidades municipalistas de Cataluña, a la
Federación Española de Municipios y Povincias (FEMP), al Senado de España,
al Congreso de los Diputados y sus grupos parlamentarios representados, así
como al Gobierno de España y al Presidente del Gobierno.
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Es imprescindible la creación de una Agencia Independiente de Reconstrucción
y Reformas que vele por una ejecución transparente, eficiente y despolitizada,
reforzando los mecanismos de control y fiscalización, y dedicada únicamente a
cumplir los objetivos marcados de ayuda a ciudadanos, autónomos y empresas
por encima de intereses partidistas; con la participación activa de las
comunidades autónomas y las corporaciones locales.
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Sotmès a votació, s’aprova per majoria simple dels membres de la
Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (5): Núria Andinyac, Lladó, Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell
i Duran, José David Basi Limiñana, i Joaquim Roca Agost.
Vots en contra (0):
Abstencions (8): 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 i Olga Parra i Ordaz.
Els vuit votants que s’abstenen volen indicar que estan d’acord amb la part
dispositiva, però no amb el to, caire o vocabulari emprat en la part expositiva i
manifesten la seva abstenció.
7. PRP.2021/615 MOCIÓ POLÍTICA del Grup Municipal PSC-CP núm.
2021/615 Exp.1333/2020
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Vist l’escrit presentat pel Grup Municipal PSC-CP a Teià, al Registre d’aquest
Ajuntament amb número 2021/1535, l’11 de març, en sol·licitud de presentar a
Ple la següent moció.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP) A FAVOR DE
RECUPERAR LA SISENA HORA A L’ESCOLA PÚBLICA DE TEIÀ, DES DEL
CURS 2021-22, PER COMPENSAR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES I
FOMENTAR
REFORÇOS
O
ACTIVITATS
EDUCATIVES
COMPLEMENTÀRIES
En el curs 2006-2007, el Govern d’Entesa va implantar la sisena hora als
centres
escolars públics de Catalunya. El Pacte Nacional per l’Educació, signat l’any
2006, va adoptar aquesta mesura amb l’objectiu d’acabar amb les desigualtats
entre l’escola pública i l’escola concertada i privada, unificant els horaris.
La sisena hora facilita als centres integrar temps lectius i no lectius en el seu
PEC (projecte educatiu de centre); combinar activitats comunes per a tot el
grup, amb altres activitats més personalitzades o en grups més reduïts; i
facilitar que l’alumnat pugui acabar les tasques lectives a l’escola, minimitzant
la realització de deures a casa. En definitiva, dotar de més qualitat al temps
educatiu en l’escola i, alhora, respectar el temps de convivència familiar i de
descans.
La seva aplicació comporta reduir a 2 hores la pausa del dinar (respecte a les
2,5 hores actuals, excessives segons molts experts) i allargar en 30 minuts
l’hora de finalització de la jornada escolar.
Malauradament, en el curs 2011-2012 el Govern d’Artur Mas va impulsar
retallades pressupostàries en molts serveis públics, i en concret en l’educació, i
va eliminar la sisena hora, a l’hora que introduïa la jornada compactada en
l’etapa d’educació secundària per disminuir la despesa en educació,
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augmentant així les desigualtats entre l’alumnat i perjudicant a l’alumnat amb
un entorn social i familiar més vulnerable.
Fa uns mesos, el Grup Parlamentari del PSC va presentar en el Parlament de
Catalunya una moció instant al Govern de la Generalitat a: “Recuperar durant el
curs 2020-21 la sisena hora a l’escola pública, per compensar les desigualtats
educatives i fomentar reforços o activitats educatives complementàries als
centres educatius”. En relació amb aquesta moció, el PSC expressà la seva
oposició a que l’emergència de la COVID-19 fos aprofitada per retallar encara
més alguns espais educatius; i la seva oposició a la jornada compactada o
contínua, de la qual ja n’hem tingut prou a la secundària, i encara ho estem
patint.
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Finalment, el 18.06.2020 el Ple del Parlament de Catalunya, per unanimitat de
tots els grups parlamentaris, va aprovar la moció amb una esmena, en el sentit
d’instar al Govern de la Generalitat a aplicar la sisena hora, durant el curs
202021, als centres educatius que per la seva situació de complexitat així ho
requereixin.
És per tot això, que el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de
l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a recuperar la sisena
hora al segon cicle d'educació infantil i a l'educació primària de l’escola pública
de Teià, durant el curs 2021-22, per compensar les desigualtats educatives i
fomentar reforços o activitats educatives complementàries al centre educatiu.
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 Departament d’Educació de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Direcció de l’Escola el Cim i a
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola el Cim.
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Sotmès a votació, no s’acorda amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (2): Núria Andinyac Lladó i Joaquim Roca Agost.
Vots en contra (8): 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.
Abstencions (3): Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran i José David
Basi Limiñana.
III. PART DE CONTROL
8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 143/2021 al 254/2021, del
15.03.2021 a 14.05.2021.
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9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 236/2021, de 28 d’abril, mitjançant
el qual s’aprova la liquidació del pressupost 2020. Expedient núm. 683/2021.
PROPOSTA A PLE núm.2021/565
Àrea: Gestió econòmica
Vist l’expedient núm. 2021/683, relatiu a la Liquidació del pressupost de
l’exercici 2020.
Vist els informes d’Intervenció de 27 d’abril, incloses a l’expedient citat.
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 236/2021 de 28 d’abril, pel que s’aprova la
Liquidació del Pressupost de l’Exercici 2020, que es transcriu tot seguit:
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“Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2020
Considerant que 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,
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 90.2 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
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
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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.
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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 l’incompliment 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. 73/2021 i sobre l’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, núm. 74/2021.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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RESOLC
PRIMER. - Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2020 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

_Conceptes

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5)

7.248.980,17

6.487.725,47
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Ajustaments

Resultat
pressupostari
ajustat
761.254,70

b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7)

13.095,20

594.515,54

-581.420,34

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

7.262.075,37

7.082.241,01

179.834,36

2. Actius financers (Cap. 8)

0

0

0

3. Passius financers (Cap. 9)

175000

337.184,63

-162.184,63

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

7.437.075,37

7.419.425,64

17.649,73

II.-Ajustaments
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

74.152,00

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

66.406,58

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

25.395,15
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ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2020
1. Fons líquids

4.777.331,79 €

2. Drets pendents de cobrament

1.813.691,36 €

+ del pressupost corrent

744.935,73 €

+ de pressupostos tancats

1.058.858,51 €

+ d'operacions no pressupostàries

9.897,12 €

3.Obligacions pendents de pagament

908.442,38 €

+ del pressupost corrent

48.245,19 €

+ de pressupostos tancats

109.983,19 €

+ d'operacions no pressupostàries

750.214,00 €

3.Obligacions pendents de pagament

58.655,85 €

- cobraments pendents d'aplicació definitiva

48.200,24 €

+ pagaments pendents d'aplicació definitiva

106.856,09 €

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

5.741.236,62 €

II. Saldo de dubtós cobrament

819.993,33 €

III. Excés de finançament afectat

696.492,46 €

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

4.224.750,83 €

SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de
Govern Local, en la primera sessió que celebrin.
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TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al
Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques.”
Al Ple de la Corporació es proposa donar compte de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2020.
10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions següents:
JGL núm. 10, ordinària, de 18.03.2021 JGL núm.14, ordinària, de 22.04.2021
JGL núm. 11, ordinària, de 25.03.2021 JGL núm. 15, ordinària, de 29.04.2021
JGL núm. 12, ordinària, de 08.04.2021 JGL núm.16, ordinària, de 06.05.2021
JGL núm. 13, ordinària, de 15.04.2021 JGL núm.17, ordinària, de 13.05.2021
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11. Mocions d’urgència.
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 ROF i l’article 94 del ROM, «En
les sessions ordinàries, conclòs l’examen dels assumptes en l’ordre del dia i
abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, el president o presidenta
preguntarà si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per
raons d’urgència, algun assumpte no comprès en l’ordre del dia que
acompanyava la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de suggeriment
i preguntes.
Si així fos, el portaveu del grup proponent justificarà la urgència de la moció i el
Ple votarà, acte seguit, sobre la procedència del seu debat. Si el resultat de la
votació fos positiu se seguirà el procediment previst en aquest Reglament per a
l’aprovació dels dictàmens [...]»

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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El representant del grup municipal de Ciutadans presenta la moció següent
(registre d’entrada 3152/2021, de 14.05.2021) – es fa constar que la fixació de
l’ordre del dia correspon a alcalde – president.
PROPUESTA DE ACUERDO SOLICITANDO LA INMEDIATA BAJA DEL
AYUNTAMIENTO DE TEIÀ EN LA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDENCIA (AMI)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El pluralismo político es un principio rector y superior regulado en nuestra
Constitución en el artículo 1.1 CE al establecer que:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político”
En el mismo sentido, en nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente en el
artículo 4.3 se establece que:

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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“Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió
social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”
De esta manera, el pluralismo político es un principio instrumental que sirve
como garantía de nuestra democracia y, como tal, todos los poderes públicos
deben perseguir en su actuación tanto su respeto como su promoción en
beneficio del conjunto de la ciudadanía.
En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las
corporaciones locales, así como los Ayuntamientos, deben, a través de sus
actos y acuerdos que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del
pluralismo político en todo caso, y abstenerse en consecuencia, de promover
cualquier iniciativa que, por muy legitima que pudiera ser, implique separarse
del absoluto e integro cumplimiento de dicho principio.
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Por ello, y tal y como ha recogido recientemente el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº1 de Tarragona, en su sentencia de 16/2017, por muy
legítimos que pudieran ser sus fines desde un punto de vista político para, al
menos una parte de la ciudadanía, un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento
que tenga valor de acto jurídico de adhesión a la “Associació de Municipis per
la Independencia” y del que se genere, por ejemplo, la obligación de contribuir
dinerariamente con dicha asociación con cargo, al presupuesto público no es
conforme con el principio de pluralismo político y, por tanto, es nulo. Cabe
también recordar la numerosa jurisprudencia al respecto, en especial
sentencias de 2018 y 2019 de recursos instados por la Delegación de Gobierno
que no únicamente declaran nulos los pagos a dicha entidad sino, la propia
adhesión.
En dichos términos y a recuerdo de la citada sentencia, la adhesión a dicha
asociación se aparta del ciclo competencial amplio pero delimitado por el art.
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y
además tampoco se encuentra entre las que pudieran encontrarse en el art. 66
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, ya sea el art.
25.1 LRBRL, y el art. 66.1 del D. legislatiu 2/2003, lo que redunda en el
alejamiento del interés general y cualquiera de los principios administrativos a
los que debe sujetarse cualquier actuación administrativa, resolución o toma de
decisión, obviándose igualmente que la obstinada disposición a desobedecer el
marco normativo municipal y el derecho administrativo en general puede ser
indicio de ilícito penal con independencia de la nulidad de pleno derecho en el
ámbito administrativo.
En conocimiento de este Grupo Municipal, el Ayuntamiento de Teià se adhirió a
la AMI según acuerdo de pleno 2/2012 de fecha 15/03/2012, aprobando
también los estatutos de dicha asociación y se ratificó según acuerdo de pleno
8/2015 de fecha 1/07/2015, abonando a esta entidad, en concepto de cuotas, la
cantidad de 6.709,50 €, en el periodo comprendido desde 2012 hasta 2020.
Sea cual sea la situación económica del ayuntamiento, es indecente que se
carguen gastos a los ciudadanos sin cobertura legal para hacerlo, o que al
hacerlo se aparten del interés general y los principios del derecho
administrativo.
No es solo que no es la militancia dentro de la AMI un asunto municipal, es que
cualquier dinero apartado de las necesidades o prioridades legitimas hacen de
su malversación un hecho reprobable penalmente.
Mientras haya un solo elemento patrimonial, mueble o inmueble que necesite
inversión, obra o cuidado, todos los actos que se aparten de esa finalidad es
una traición al servicio público.
La AMI, no aporta nada ni a nuestro municipio ni a sus ciudadanos por lo que
es del todo innecesario y estéril para la población de Teià.

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

4a7fa5e9547b49beb16511b05c182125001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

La adhesión es un caso de NULIDAD PLENA de un acto administrativo, pues la
administración sirve con objetividad y sometimiento pleno al derecho. El
régimen de la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos parte de lo
dispuesto en los Artículos 47-52 de la Ley 39/2015, alcanzando su plena
operatividad en sede de revisión de actos en la vía administrativa (Art.106-126)
del mismo texto legal.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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A nadie escapa que el principio de autotutela administrativa es el instrumento
sin más para que se corrija el acuerdo plenario en el que se acordó tal
adhesión en toda su extensión e incluso, sin que para ello sea requerida
reunión plenaria alguna, ya que la legalidad no se somete a votación, se ejerce
por “lege imperium”, y sea por revisión de los actos nulos, sea por autotutela
demandada por la autoridad que ejerce la Presidencia de este IItmo.
Ayuntamiento, directa y asistida por el otro órgano que asiste sobre la legalidad
cual es la Secretaría General Municipal, dado que la forma más acertada en
derecho es en sí la restitución de las cuantías aportadas para que sean
restituidas al erario público devueltas por la AMI.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciutadans-Cs de Teià
propone revertir la ilegalidad que nunca debió tentar a ningún cargo público ni
manchar la institución que es la Corporación Municipal de Teià, para lo cual
propone los siguientes acuerdos para su aprobación en el Pleno Municipal:
PRIMERO: Acordar la baja inmediata del Ayuntamiento de Teià en la
Associació de Municipis per la Independencia (AMI), según marcan sus
estatutos en su artículo 2.b aprobados en el pleno 2/2012 de este ayuntamiento
en fecha 15/03/2012.
SEGUNDO: Comunicar a la Associació de Municipis per la Independencia la
baja inmediata y el cese del pago de las cuotas por parte del Ayuntamiento de
Teià, según marcan sus estatutos en su artículo 8.c aprobados en el pleno
2/2012 de este ayuntamiento en fecha 15/03/2012.
TERCERO: Informar del resultado de esta propuesta de acuerdo en los medios
de comunicación públicos municipales (web, prensa, redes sociales, etc.) para
que hagan difusión de su contenido a los vecinos de este municipio.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Sotmès a votació, no es ratifica la urgència, amb el resultat de la votació
següent:
Vots a favor (2): José David Basi Limiñana i Joaquim Roca Agost.
Vots en contra (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 i Olga Parra i Ordaz, Núria
Andinyac, Lladó, Francesc Ribas i Paris i Gemma Rosell i Duran.
Abstencions (0):
Es deixa constància en acta de què l’article 34.5 del ROM disposa: «En el cas
que el Ple no apreciï la urgència de la proposta d’acord o moció de control,
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restarà sobre la taula i, si el proposant la manté, s’haurà d’incloure
necessàriament a la sessió ordinària següent.»
El representant del grup municipal de Ciutadans, el regidor, el Sr. David Basi,
expressa verbalment en la pròpia sessió la seva voluntat en mantenir-la.
12. Suggeriments i preguntes.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
LINK: https://youtu.be/YvUfCc7UeUM
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.
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La secretària
Laura García Álvarez

Vist i plau, L’alcalde,
Andreu Bosch i Rodoreda
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Teià, a 31 de maig de 2021
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