Proposta d’acord de Junta de Govern Local: Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.

Després de l’aprovació del primer Pressupost del mandat 2019-2023, de data 30 de gener de
2020, i de l’audiència pública prèvia al ple de pressupost, de data 23 de gener de 2020, l’equip
de govern de Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya presenta, per ser
aprovat per Junta de Govern Local i per donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament, el Pla
d’Actuació Municipal del mandat 2019-2023.
Es tracta de la segona vegada que des dels governs municipals sorgits de l’etapa democràtica
s’aprova aquest document de planificació i de previsions d’acció de govern municipal del
mandat. El primer PAM 2015-2019 va ser aprovat per Junta de Govern Local per l’anterior govern
municipal format per Compromís amb Teià + Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT,
amb data 3 de març de 2016, del qual es va donar compte al Ple de 17 de març de 2016.
Les accions de govern previstes en aquest document estan, naturalment, subjectes i
condicionades a la disponibilitat pressupostària, especialment en aquells punts que afecten
inversió pública. I alhora, en conseqüència, subjectes i condicionades a l’arribada d’ajuts i
subvencions, com els del PUOSC 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya i les Meses de
concertació de la Diputació de Barcelona.
Estem a l’espera, per tant, de la publicació dels projectes elegibles per PUOSC 2020-2024, per la
qual cosa aquest PAM 2019-2023 calendaritza dins el 2021 les actuacions de l’ajut sol·licitat pel
govern municipal el passat 14 de novembre de 2019 per al “Projecte del parc públic de Can
Llaurador, amb skate park i rehabilitació de la bassa de la masia (amb reaprofitament d’aigua de
la mina) i de l’antiga cavallerissa com a zona wi-fi i promoció econòmica”, d’un pressupost de
projecte de 364.708,82 € IVA exclòs (441.297,67 € IVA inclòs). Pel que fa a les altres inversions,
algunes també quantificades al document “Actuacions susceptibles de petició de subvenció.
Quadre resum dels pressupostos”, presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea 3, de 14 de
novembre de 2019 (i anticipat als grups municipals el 23 d’octubre de 2019), s’hauran d’abordar
amb recursos propis i amb la dotació de les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona.
Finalment, val a dir que aquest document, com tots els plans d’actuació municipal, és un
document viu i obert, la qual cosa vol dir que és un document absolutament modificable sobre
la base dels paràmetres de disponibilitat pressupostària. També està subjecte a la compleció
d’actuacions mitjançant els pressupostos participatius bianuals a executar el 2021 i el 2023 i
també resta obert a suggeriments dels grups municipals de l’oposició.
És per tot això que l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el Pla d’actuació municipal 2019-2023 d’acord amb els 102 punts recollits al
document annex, distribuïts en els 14 àmbits de gestió municipal següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participació i comunicació.
Hisenda.
Gestió municipal.
Civisme i seguretat ciutadana.
Cultura i turisme.
Vida saludable.
Cicles de vida (infància, joventut i gent gran).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Educació.
Activitat econòmica.
Igualtat.
Habitatge.
Medi ambient i sostenibilitat.
Espai públic.
Mobilitat.

2. Donar-ne compte, en un punt específic de l’ordre del dia de la convocatòria, al proper
Ple ordinari de l’Ajuntament.
3. Publicar el document al web municipal a efectes de transparència de la gestió municipal
i posar a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes les previsions de l’acció de govern del
mandat 2019-2023.
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