Membres del PLE: assistents (13):
BOSCH RODOREDA ANDREU
RIERA ROJAS MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA SANTIAGO
BUSTO NAVARRO ERICA
RAÜL MÍNGUEZ NOGUÉS
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

P

26/11/2020 ALCALDE

Sessió núm.: 2020/7
Data: 19.11.2020
Hora inici: 20.32 h
Hora fi: 22:42 h
Caràcter: sessió ordinària
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM».
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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
DE DIA 19 de novembre de 2020

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

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

Signatura 2 de 2

President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura García Álvarez
Interventora: Anna Moreno Castells

ORDRE DEL DIA

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les següents:
1. Ple núm. 5/2020, ordinari, de 24.09.2020
2. Ple núm. 6/2020, extraordinari i urgent, de 30.09.2020

A

26/11/2020 SECRETARI

I. PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per les comissions informatives de les respectives
àrees:
3. PRP2020/1202. Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana
núm. 15, per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al Torrent de les
Monges, núm. 46. Exp. 2019/1212.
4. PRP2020/1332. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del
Maresme, per al servei d’alertes meteorològiques.
5. PRP2020/1316. Pròrroga del Pla Local de Joventut de Teià 2017-2020, per
termini d'un any (fins el 31.12.2021).
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Mocions:
9. PRP2020/1318. Moció del grup municipal Ciutadans Teià, de recolzament al
gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Teià, davant les mesures
adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per
aquests sectors.
10. PRP2020/1167. Moció grup municipal Ciutadans Teià per donar opció als
pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius del municipi.
11. PRP2020/1320. Moció de declaració de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a
la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.
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6. PRP2020/1325. Modificació de la RLLT. Aplicació de l'increment del 0,30 de
la massa salarial 2019, segons LPGE 2018 prorrogats pel 2020.
7. PRP2020/1336. Modificació de crèdit núm. 007/2020.
8. PRP2020/1328. Reconeixement extrajudicial de crèdit 006/2020.

II. PART DE CONTROL

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

14. Informacions diverses.
15. Suggeriments i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

PART RESOLUTÒRIA

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les
següents

A

26/11/2020 SECRETARI

I.

Signatura 1 de 2

I
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13. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern
Local, corresponents a les sessions següents:
JGL núm. 23, ordinària, de 24.09.2020
JGL núm. 24, ordinària, d’1.10.2020
JGL núm. 25, ordinària, de 08.10.2020
JGL núm. 26, ordinària, de 15.10.2020
JGL núm. 27, ordinària, de 22.10.2020
JGL núm. 28, ordinària, de 29.10.2020
JGL núm. 29, ordinària, de 05.11.2020
JGL núm. 30, ordinària, de 12.11.2020

P
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12. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/539 al 2020/616,
de data 21.09.2020 a data 16.11.2020.

1. Ple núm. 5/2020, ordinari, de 24.09.2020
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 24
de setembre de 2020, queda aprovada per unanimitat dels assistents, sense
esmenes.
2. Ple núm. 6/2020, extraordinari i urgent, de 30.09.2020
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple,
corresponent al dia 30 de setembre de 2020.
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Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Joaquim Roca Agost, i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (1): José David Basi Limiñana
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Sotmesa l’acta a aprovació, queda aprovada per majoria absoluta dels
assistents, sense esmenes, amb el resultat de la votació següent:

Propostes dictaminades
respectives àrees:

per

les

comissions

informatives

de

les

3. PRP.2020/1202 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE
MILLORA URBANA NÚM. 15, PER A L’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA
PARCEL·LA SITUADA AL CARRER TORRENT DE LES MONGES NÚM. 46.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 SECRETARI

«Primer.- Aprovar amb caràcter inicial el Pla de millora urbana núm. 15 per a
l’ordenació volumètrica en la parcel·la situada al carrer torrent de les Monges
núm. 46, de data maig de 2019, elaborat Cardenyes i Juvé, Arquitectes
S.C.P.,
i
promogut per
, representada per
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient d’aprovació del Pla de millora
urbana núm. 15, pel termini d’un mes, mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web
municipal, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major circulació
de la província, a l’objecte que durant aquest termini es puguin formular
al·legacions en la seva contra.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.2019/718, de 4 de novembre, es va acordar el
següent:

I

Signatura 1 de 2

Assumpte: Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana núm.
15, per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al carrer Torrent de les
Monges núm. 46. Exp. 2019/1212

P
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PROPOSTA D’ALCALDIA 1202
Àrea d’Urbanisme

Tercer.- Efectuar notificació personal als propietaris adjacents en l’àmbit de
l’esmentat Pla de millora urbana núm. 15, concedint-los audiència per a la
realització d’al·legacions pel termini simultani al d’informació pública determinat
a l’anterior segon apartat.
Quart.- Demanar, simultàniament al tràmit d’informació pública del Pla de
millora urbana núm. 15, l’emissió d’informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials que s’indiquen a continuació:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Serveis Territorials d’Urbanisme de Barcelona»
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Segons certifica el secretari, en data 26 de febrer de 2020, «examinat
l’expedient, no consta que durant el termini d’exposició s’hagin presentat escrits
d’al·legacions ni reclamacions en la seva contra» i «s’ha incorporat a
l’expedient l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, signat en data
13/12/2019», el qual és favorable.
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L’expedient es va sotmetre al tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes no sotmès a avaluació ambiental, art. 86 bis c) TRLU, segons publicacions en
el BOPB de 21 de novembre de 2019, DOGC núm. 8008, de 22 de novembre de
2019, Diari El Punt del dia 21 de novembre de 2019, web i tauler d’edicte de la
Corporació, amb notificació personal a tots els propietaris dels terrenys inclosos
en l’àmbit de l’esmentat Pla i veïns confrontants.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la
sessió de 5 de juny de 2020, adoptà, a reserva de la redacció que resulti de
l’aprovació de l’acta, l’acord següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 SECRETARI

1.2 Cal incorporar un apartat normatiu on es reguli els paràmetres que el
document fixa específicament per a la parcel·la de referència, remetent-se al
POUM per a la resta. [...]»
El 2 de juliol de 2020 (registre d’entrada núm. 2020/3631), el Sr.
en representació de la Sra.
presenta el text
refós del Pla de millora urbana núm. 15, per a l’ordenació volumètrica de la
parcel·la situada al carrer Torrent de les Monges número 46 – també en suport
CD.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

1.1 Cal garantir una distància mínima de 3 m a totes les partions en cas
d’admetre una construcció de PB+1. D’altra manera, cal fixar una alçada
màxima de PB.

I
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Emetre informe favorable al Pla de millora urbana número 15 per l’ordenació
volumètrica a la parcel·la situada al Torrent de les Monges, 46, de Teià,
promogut per la senyora
i tramès per l’Ajuntament, als
efectes d’allò previst en l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb el benentès que en el
document per a l’aprovació definitiva s’incorporaran les prescripcions següents:

P
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«Per tot el què s’ha exposat, es proposa a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’Arc Metropolità de Barcelona l’adopció de l’acord següent:

El text refós es sotmet a informe de l’arquitecte municipal, de data 9 de
setembre de 2020, el qual és favorable a l’aprovació definitiva i que literalment
transcrit diu:
«[...] Objectius del Text Refós del Pla de Millora Urbana
La redacció d’aquest Text refós del Pla de millora urbana núm. 15 per a
l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al Torrent de les monges núm.
46 de Teià, té per objecte :
1- Donar compliment a l’acord Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc
Metropolità de Barcelona, de data 5 de juny de 2020.
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I en conseqüència, establir les condicions de l’ordenació de l’edificació en
aquesta parcel·la.
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2- Fixar el volum edificat i la seva ubicació, amb les distàncies al
perímetre, del solar situat al Torrent de Les Monges núm. 46, tal com
s’indica al punt f de les Condicions d’edificació per la clau 6b a la
Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal:
f.- Degut a la gran complexitat de parcel·lació, drets reals i altres
condicionants, com l’existència de parets mitgeres, no s’estableixen
normes que regulin les distàncies de l’edificació als vials i partions amb
les parcel·les veïnes.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 SECRETARI

2. La documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de
l’aprovació definitiva, ha d’incloure obligatòriament una carpeta,
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les
principals determinacions urbanístiques dels plànols del pla d’acord amb
l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre
TES95/2019, de 29 d’octubre (DOGC núm. 7995, de 5 de novembre de
2019).

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

1.1.Cal garantir una distància mínima de 3 m a totes les partions en cas
d’admetre una construcció de PB+1. D’altra manera, cal fixar una
alçada màxima de PB.
1.2.Cal incorporar un apartat normatiu on es reguli els paràmetres que el
document fixa específicament per a la parcel·la de referència,
remetent-se al POUM per a la resta.

I
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1. Emetre informe favorable al Pla de millora urbana número 15 per
l’ordenació volumètrica a la parcel·la situada al Torrent de les
Monges,46, de Teià, promogut per la senyora
i
tramès per l’Ajuntament, als efectes d’allò previst en l’article 87 del Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, amb el benentès que en el document per a l’aprovació definitiva
s’incorporaran les prescripcions següents:

P
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Antecedents
En data 5 de juny de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc
Metropolità de Barcelona va adoptar el següent acord:

Descripció de la proposta i comprovació que es compleixen les
prescripcions fitxades per la CTUB, en l’acord de data de 5 de juny de
2020
Prescripció 1.1
Cal garantir una distància mínima de 3 m a totes les partions en cas d’admetre
una construcció de PB+1. D’altra manera, cal fixar una alçada màxima de PB.
Tenint en compte que el Text refós del PMU, especifica en l’article 7 de les
normes reguladores que :
Pàgina 5 de 29
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Article 7. Tipus d’ordenació i paràmetres reguladors de l’edificació
El tipus d’ordenació proposat a l’àmbit del PMU és el d’ordenació segons
edificació aïllada, expressada gràficament en els Plànols Normatius a través
dels perímetres i perfils reguladors, i es defineixen a continuació:
Paràmetres reguladors generals
No es modifiquen els actuals, excepte:
- Alçada: PB (ARM: 3,50 m)
- Separacions a llindar de la parcel·la:
A carrer Torrent de les Monges:
3m
A parcel·la carrer Torrent de les Monges 42:
3m
A parcel·la carrer Torrent de les Monges 48:
3m
A parcel·la carrer Rafael de Casanova núm. 13:
2m
A carrer Rafael de Casanova:
a) Edificació principal
9,5 m
b) Edificació auxiliar aparcament alineació de carrer

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2
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El Text refós del PMU,
incorpora un apartat normatiu, “NR Normes
Reguladores”, a on es regulen els paràmetres que el document fitxa
específicament per a la parcel·la de referència, remetent-se al POUM per a la
resta.
Per tant, podem concloure que, amb aquest Text refós es compleix la
prescripció núm. 1.2 de l’acord de la CTUB.
Prescripció núm. 2
2.- La documentació en format digital que s’ha de presentar als efectes de
l’aprovació definitiva, ha d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada
Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el
model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals
determinacions urbanístiques dels plànols del pla d’acord amb l’Ordre sobre
normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES95/2019, de
29 d’octubre (DOGC núm. 7995, de 5 de novembre de 2019).

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Prescripció 1.2
Cal incorporar un apartat normatiu on es reguli els paràmetres que el document
fixa específicament per a la parcel·la de referència, remetent-se al POUM per a
la resta.

I
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Per tant, podem concloure que, amb aquest Text refós es compleix la
prescripció núm. 1.1 de l’acord de la CTUB.

P
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Atenent que l’alçada màxima de l’edificació es fitxa en PB (ARM: 3,50 metres),
en aquest supòsit, tal i com s’especifica, en l’acord de la CTUB, és admissible
la separació de 2,00 metres a la parcel·la del carrer Rafael de Casanova
núm.13.

En la documentació en format digital que s’adjunta al text escrit del PMU, inclou
una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya,
estructurada d’acord amb el model normalitzat, tal i com es demanava en
l’acord de la CTUB.
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CONCLUSIÓ
Atenent que a la vista de la documentació presentada, per escrit i en suport
digital, en el seu conjunt, es dona compliment, a les prescripcions establertes
en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de
Barcelona de data 5 de juny de 2020, en conseqüència, el sotasignat proposa
l'APROVACIÓ DEFINITIVA del Text refós del Pla de millora urbana núm. 15,
per l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al Torrent de les monges
núm. 46 de Teià.»

Ò
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Per tant, podem concloure que amb aquests Text refós es compleix la
prescripció núm.2 de l’acord de la CTUB.

De conformitat amb allò establert en els articles 85 i següents del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme i disposicions concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, quant a la tramitació i
aprovació dels Plans de Millora Urbana, com a instrument de planejament
derivat, d’iniciativa privada.
Considerant que l’expedient ha seguit la tramitació, procedeix la seva aprovació
definitiva pel Ple d’aquest Ajuntament, per majoria simple, de conformitat amb
allò previst a l’article 22.2.c) i 47.2 lletra ll), en sentit contrari, de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

P
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Vist l’informe de secretaria, de 5 d’octubre de 2020.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Segon.- COMUNICAR aquest acord i lliurar en el termini d'un mes, des de la
seva aprovació definitiva, la documentació tècnica i administrativa completa
corresponent a aquest Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc
metropolità de Barcelona, a l'efecte d'informació, coordinació i arxiu, sent
aquesta remissió condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva
del Pla de Millora Urbana, de conformitat amb el que disposa l’article 88 i
107.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme.

A

Signatura 1 de 2

Primer.- APROVAR definitivament el text refós Pla de millora urbana núm. 15,
per a l’ordenació volumètrica en la parcel·la situada al carrer Torrent de les
Monges núm. 46, elaborat per Cardenyes i Juvé, Arquitectes S.C.P., promogut
per la Sra.
i representada per

I
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L’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Tercer- PUBLICAR aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
seu electrònica de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert als articles
8.5.c), 88 i 107 de Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovat per unanimitat dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
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Quart.- NOTIFICAR individualment l'aprovació definitiva del Pla de millora
urbana a les persones propietàries dels terrenys, de conformitat amb l’article
102.3 b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i al promotor.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

(Exp. 2020/1208)
Assumpte: CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ AL SERVEI
DE METEOROLOGIA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.
Vist l’esborrany del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Teià al servei de
meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, el qual literalment transcrit
diu:
CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ AL SERVEI DE
METEOROLOGIA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
REUNITS

I
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE - NÚM. 2020/1332
Àrea de Medi Ambient

P
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4. PRP.2020/1332 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CCM PER AL
SERVEI D’ALERTES METEREOLÒGIQUES

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

I de l’altra, el senyor Andreu Bosch Rodoreda, Alcalde de l’ajuntament de Teià,
facultat expressament per aquest acte mitjançant acord adoptat en data ____
per pel ple de la Corporació.

A

26/11/2020 SECRETARI

D’una part, el/la senyor
en nom i representació del
Consell Comarcal del Maresme, facultat expressament per aquest acte
mitjançant acord adoptat en data ____ pel ple del consell comarcal.

Les parts es reconeixen amb plena capacitat i competències suficients per a la
signatura d’aquest conveni i, en conseqüència,
MANIFESTEN

Primer.- Que l’octubre de 1994 el Consell Comarcal del Maresme va posar en
funcionament el servei d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric del
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Segon.- Que l’ajuntament de Teià ha de vetllar per la seguretat de les persones
i els béns dins del seu terme municipal
Tercer.- Que és voluntat de l’ajuntament de Teià adherir-se al servei
METEOMAR amb els termes i condicions que es pacten a continuació
I, en base a l’exposat, subscriuen el present conveni, en base als següents
PACTES

Ò

C

Maresme (METEOMAR), amb la finalitat d’alertar als municipis de la comarca
de tots aquells fenòmens meteorològics adversos que els poden afectar

Primer.- Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada part pel seu
compliment.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

3-El Consell Comarcal del Maresme també posarà a disposició de l’ajuntament
de Teià un telèfon operatiu les 24 hores del dia els 365 dies a l’any per poder
realitzar qualsevol consulta relacionada amb l’estat del temps. Aquesta
consulta també es podrà fer mitjançant el xat que incorpora l’app/web.
4-A més, els ciutadans empadronats a Teià que requereixin certificats oficials
amb dades meteorològiques d’aquest municipi, els podran obtenir prèvia petició
a través dels mecanismes establerts a tal efecte.

I

Signatura 2 de 2

2-Aquest enviament es farà a través de l’APP/WEB de METEOMAR i de correu
electrònic. Amb aquesta finalitat el Consell Comarcal facilitarà a totes aquelles
persones que designi l’ajuntament de Teià, l’accés PREMIUM a l’APP/WEB del
servei.

P

26/11/2020 ALCALDE

1-Mitjançant el present conveni, l’ajuntament de Teià s’adhereix al servei de
meteorologia del Consell Comarcal del Maresme la qual cosa. A partir de la
seva signatura l’ajuntament de Teià rebrà tots el avisos i/o alertes¡ que, en
l’àmbit de la meteorologia, s’emeten des de METEOMAR.

5-L’ajuntament de Teià es compromet a satisfer semestralment la quota que
estableix l’Ordenança número 2 comarcal reguladora de la “taxa per la
prestació del servei d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric”

26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

A

Segon.- Obligacions de les parts

Obligacions del Consell Comarcal del Maresme:
1- Alertar, amb la major antelació possible, de totes aquelles situacions
meteorològiques de risc que poden afectar al municipi de Teià via
APP/WEB i properament a través de correu electrònic. Amb aquesta
finalitat el Consell Comarcal del Maresme es compromet a mantenir
actualitzat el llistat de contactes que en el seu moment faciliti
l’ajuntament.
2- Facilitat l’accés PREMIUM al APP/WEB de METEOMAR a totes aquelles
persones (tècnics, responsables polítics, responsables de la seguretat
ciutadana,...) que consideri l’ajuntament de Teià.
Pàgina 9 de 29

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

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

26/11/2020 ALCALDE
ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Cinquè.- Entrada en vigor i vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà
una durada del present conveni serà de 4 anys prorrogables per 4 anys més
per acord unànime dels signataris.
Sisè.- Modificació del conveni
Aquest conveni només es podrà modificar, sempre i quan hi hagi un canvi en
les condicions econòmiques i que acordin de forma unànime de les dues parts.
Setè.- Extinció del conveni
Seran causes d’extinció del present conveni:
- Transcurs termini de vigència
- Acord unànime dels signataris
- Incompliment obligacions i compromisos establerts
- Decisió judicial que declari nul·litat del conveni
- Altra causa prevista al conveni
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A

26/11/2020 SECRETARI

Quart.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni i els compromisos adquirits
Les persones encarregades de dur a terme el seguiment, vigilància i control
d’aquest conveni seran les que en el seu moment designin cadascuna de les
parts, però en un primer moment intervindran el tècnic del servei de
meteorologia del Consell Comarcal del Maresme i la persona en qui
l’ajuntament de Teià delegui aquesta tasca. Si entre aquests actors no hi ha
acord s’elevarà la seva resolució als responsables de cadascun dels diferents
organismes.

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Tercer.- Compromisos econòmics de les parts i finançament actuació
El Consell Comarcal del Maresme percebrà semestralment per part de
l’ajuntament de Teià la quantitat que estableixi l’Ordenança número 2 comarcal
reguladora de la “taxa per la prestació del servei d’alertes meteorològiques i de
seguiment atmosfèric” vigent.

P

Signatura 1 de 2

Ò

C

3- METEOMAR facilitarà a l’ajuntament de Teià, en la major brevetat
possible i de forma gratuïta, tota aquella informació meteorològica del
municipi que sol·liciti.
4- El Consell Comarcal del Maresme facilitarà un telèfon operatius les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any per consultes relacionades amb la
meteorologia. Aquesta comunicació també es podrà dur a terme a través
del xat de l’APP/WEB un cop identificats com a usuari PREMIUM.
5- L’ajuntament de Teià es compromet a facilitar les dades (nom, telèfon,
correu electrònic i càrrec) dels diferents contactes que tindran accés al
servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. Aquests
contactes es podran modificar quan l’ajuntament ho cregui convenient
prèvia comunicació al correu: jserra@ccmaresme.cat
6- L’ajuntament de Teià també es compromet a satisfer l’import que
estableixi l’Ordenança número 2 comarcal reguladora de la “taxa per la
prestació del servei d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric”
vigent i que s’abonarà semestralment

Novè.- Interpretació del conveni
El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
designat serà l’encarregat de resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que puguin donar-se i es durà a terme tal i com estableix el punt
“Quart” d’aquest conveni.
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte,
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.

Ò

C

Vuitè.- Actuacions en cas d’incompliment
En cas d’incompliment d’alguna de les parts sense causa justificada serà motiu
de l’extinció immediata del present conveni.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Atès que el conveni que es proposa aprovar ha estat objecte de fiscalització i
vist l’informe de secretaria
La regidora de Medi Ambient proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de
Teià al servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
SEGON.- AUTORITZAR al senyor alcalde-president per a la signatura del
referit conveni i dels documents que siguin necessaris en execució de l’acord
anterior.
TERCER.- DESIGNAR com a tècnic de referència en compliment dels
compromisos assolits per l’Ajuntament de Teià a la tècnica de Medi ambient.

A

QUART.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

26/11/2020 SECRETARI

Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, quant als convenis.

I

Signatura 1 de 2

Vist el que disposa l’article 25.1 de la LRBRL, en concordança amb l’article
66.1 del TRLMRLC, el qual determina: «El municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns».

P

26/11/2020 ALCALDE

Vista la memòria justificativa de la tècnica de Medi Ambient, de 5 de novembre
de 2020.
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Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

Ò

C

Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovat per unanimitat dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:

5. PRP.2020/1316 PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TEIÀ
2017-2020 PER TERMINI D’UN ANY (FINS 31-12-2021)
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 1316
exp.2020/1191

Vist que en data 20 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Teià aprovà el
Pla Local de Joventut 2017 – 2020.
Atès que en data 07.10.2020, el tècnic de joventut, emet l’informe en què
justifica la necessita de prorrogar el Pla Local de Joventut de Teià 2017 – 2020,
per un any més, del qual s’extreu literalment el següent:

P

26/11/2020 ALCALDE

Assumpte: Pròrroga Pla Local de Joventut de Teià 2017-2020
Proposta de la Regidoria de Joventut.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

La redacció d’aquest nou PLJ es va començar a treballar al mes de gener i fins
els dos primers mesos de confinament, tant en l'avaluació del projecte com
també en la diagnosi i la recollida d'informació. La informació recollida prové
dels estudis realitzats pel CCM, les dades de l’IDESCAT i d’altres agents.

A

Signatura 1 de 2

Amb aquest nou PLJ havíem de realitzar l’avaluació de les tasques realitzades
en el darrers anys, detectar el que encara és vigent i incorporar nous punts de
treball. Cal tenir en compte, que en la redacció del Pla 2017-2020, es partia
d’una situació de canvis en aquell moment dins de la pròpia Regidoria i en
aquest temps s’han millorat molts aspectes.

I

Signatura 2 de 2

«La Regidoria de Cicles de Vida, on m’emmarca Joventut, tenia la voluntat de
redactar d’un nou Pla Local de Joventut, que finalitza enguany.

Tot i que la voluntat era tenir enllestir el document a finals d’aquest any o inicis
de 2021, la realitat a dia d’avui és una altra. La situació que s’ha viscut en els
darrers mesos ens va dur a veure que no era el moment idoni per redactar un
nou PLJ en condicions.
Les prioritats fruit de la pandèmia evidentment ara ja són diferents i
malauradament la situació encara no ha acabat. A més a més, el PLJ actual
encara té aspectes que poden ser vigents en els propers mesos. Durant el
2021 confiem en una millora per fer una diagnosi acurada i les necessitats que
els joves de Teià tinguin en el futur.
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Abans de prendre la decisió d’aturar el PLJ, es va parlar amb les referents
tècniques tant del Consell Comarcal del Maresme com també de l’Agència
Catalana de la Joventut per conèixer la seva posició. Amb els arguments
exposats, en tots els casos van entendre i recolzar la nostra decisió.

Ò

C

Per altra banda, cal remarcar que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya,
que també s’havia de redactar en aquest 2020, i amb el qual el nostre PLJ
hauria de tenir part de les seves bases, també està aturat. Fer una redacció
d’un Pla a 4 anys vista sense que el Pla marc de referència no estigui aprovat,
tampoc té gaire sentit. Cal detallar que gràcies al PLJ, un dels punts a destacar
també és que es pot accedir al Contracte Programa per obtenir recursos
econòmics.

“Tot i que PNJCat i PLJ tenen relació, de moment no disposem de nou PNJCat
i en l'escenari actual que s'està treballant, a fi de facilitar l'accés al suport
econòmic, la pròrroga del vostre propi pla local de joventut, s'acceptaria com
hem fet en anteriors ocasions. Fa uns anys que utilitzem el format de la
pròrroga com a mesura temporal i flexibilitzadora, per a permetre l'accés al
suport econòmic del Contracte Programa (CP), sempre i quan l'ens local ens
comuniqui que està treballant en un nou PLJ, i es planteja aquesta pròrroga per
un període curt de temps (un any màxim) i com a continuïtat de la feina que
esteu desenvolupant en el PLJ que finalitza.

P

26/11/2020 ALCALDE

A més a més, en consulta, des de la Direcció General de Joventut ens van fer
aquest apunt:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

La part més de recerca ja estava prou definida, però la situació provocada per
la COVID, amb molta seguretat pot haver comportat canvis en l’estructura del
rang de població estudiada. Hi ha hagut pèrdues de treballs, els canvis en
l’educació, sanitat, en les pròpies relacions socials i altres camps. Per tant, una
diagnosi que ara hores d’ara, si s’hagués tirat endavant el projecte, no
reflexaria la pròpia realitat.

A

Signatura 1 de 2

El Pla Local de Joventut de Teià es va iniciar el passat més de desembre amb
l’inici de la recollida de dades per tal de realitzar la pròpia introducció. L’objectiu
era veure l’evolució dels darrers anys mitjançant la informació recollida per
estaments com la pròpia Generalitat o el Consell Comarcal. A banda, aquesta
també s’havia de realitzar amb la pròpia Joventut de Teià, que ens havia de
permetre fer una avaluació de l’actual PLJ.

I

Signatura 2 de 2

Annex: Redacció del Pla Anual per a un nou Pla Local de Joventut (2020-2021)

La manca també de redacció del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, font
de la qual caldria tenir en compte amb la redacció del nostre Pla, tampoc es
durà a terme. Per tant, el nostre Pla potser quedaria absolutament desfasat
durant un període 4 anys fins a la redacció d’un nou projecte.
Octubre - gener
Un cop hem obert el Casal de Joves, punt de referència, hem tornat a
reprendre l’activitat dels usuaris i també del projecte Corresponsals. A més a
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26/11/2020 ALCALDE
ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Atès que el procediment per a l’aprovació del Pla Local de Joventut no està
expressament regulat i que des de la Direcció General de Joventut s’admet la
pròrroga com a mesura temporal i flexibilitzadora, sempre que l'ens local
comuniqui que està treballant en el nou Pla Local de Joventut, i amb un durada
màxima d’un any, per tal de permetre donar continuïtat a la feina que s’està
desenvolupant en el marc del Pla Local de Joventut que ara finalitzaria, com
informe el tècnic de joventut.
Fonaments de Dret

A

26/11/2020 SECRETARI

Setembre – desembre
Un cop realitzat aquest treball, i independentment de tenir el recurs o no de la
pròpia subvenció, serà el moment de fer la redacció restant del PLJ i poder-lo
dur al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, sigui a finals de 2021 o inicis
de 2022, seguint la línia de treball que ens pugui marcar la Diputació o d’altres
organismes supramunicipals. [...]»

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Febrer – juliol
El principal objectiu serà tornar a fer la feina tant a nivell polític, tècnic i amb els
joves d’assentar les bases del PLJ. Realitzar jornades de treball, dinàmiques
sobre les necessitats de la joventut, conèixer els problemes i tractar d’adequar
els fonaments perquè el text mostri la realitat, faci la diagnosi, es presentin els
objectius i hi hagi una metodologia i cronologia de treball.
A finals de gener i inicis de febrer, la Diputació ofereix el Catàleg de Serveis on,
fins ara, existia un recurs per a l’ajuda de la diagnosi o de la redacció dels
Plans Locals de Joventut. Enguany finalment, es va decidir que, tot i demanarlo, no l’executaríem i es va presentar la renúncia. De cara al 2021, si el recurs
segueix vigent, està contemplat demanar-lo

P

Signatura 1 de 2

En aquests mesos, s’està treballant amb un ajut de la DIBA per tenir un Pla
d’usos de l’equipament municipal. Aquesta es tractarà mitjançant consulta,
enquesta, o trobades, aconseguir informació sobre aquest aspecte, que
després ens permetrà implementar-ho a dins del Pla Local. L’objectiu d’aquest
estudi és aconseguir la implicació a nivell polític. tècnic i dels joves i tenir una
visió de poble del que representa el Casal de Joves.
Cal destacar també que es retornarà a fer una recerca d’informació, en la
mesura del possible actualitzada, amb la voluntat de conèixer l’estat actual de
la joventut a Catalunya, al Maresme i a Teià i, comparar-la amb el que tot just
teníem a inicis de 2020, abans de la COVID-19.

Ò

C

més, enguany es vol iniciar un projecte a partir de joves de 16 anys, que puguin
trobar els seus espais, les seves activitats i els seus projectes, a fi personal i
del poble.

Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut [arts. 13.1 a) i 14], article
102 a) del Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern de Teià.
L’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga
als governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la
Generalitat, competència per actuar en matèria de joventut, d’acord amb
aquesta llei i la resta de la
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26/11/2020 ALCALDE
ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

De conformitat amb l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal en els termes que preveu aquest article. L’article 66.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós der la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) es manifesta en termes
similars.
Vista la distribució d’atribucions, de conformitat amb el que disposen els articles
21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
aquesta no està expressament atribuïda al Ple, si bé, per la implicació de les
diverses àrees i la importància a nivell municipal, es considera adient que sigui
aprovat pel Ple de la Corporació, mateix òrgan que va aprovar el Pla Local de
Joventut 2017 – 2020 i tot seguint les indicacions de la Direcció General de
Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya.
Per tot això, es proposa l’adopció dels ACORDS següents:

A

26/11/2020 SECRETARI

Així, el document es presentava com segueix: «Volem incidir en la realitat del
jovent promovent una visió emancipatòria i participativa. Entenem que la tasca
de l’Ajuntament de Teià és la de vetllar perquè els seus joves continuïn vivint-hi
i desenvolupant-s’hi, no volem un poble dormitori sense teixit social ni cultural,
per això aquest pla pretén començar a revertir algunes dinàmiques que han
marcat les últimes dècades. Som conscients que amb pocs anys no podrem
capgirar-ho tot, però si bastir uns fonaments que ens permetran avançar cap a
un nou model. Per últim, destacar el caràcter obert i flexible del pla, on podem
revisar en cada moment les accions i propostes per tal d’adaptar-nos millor a la
realitat de cada moment»

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 constitueix el marc de
referència del Pla local de Joventut de Teià, que constitueix la «guia de les
polítiques de joventut de Teià durant els propers anys».

P

Signatura 1 de 2

L’article 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
contempla com a actuacions complementàries dels municipis en matèria de
joventut, entre d’altres, l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de
joventut, la detecció i estudi de les necessitats en matèria de joventut dins llur
àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil en la vida
política, social, econòmica, educativa i cultural.

Ò

C

legislació aplicable.

Primer: APROVAR la pròrroga del Pla Local de Joventut de Teià 2017-2020
que consta en aquest expedient administratiu i està publicat a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Teià, pel termini màxim d’un any, vigència que finalitzarà en
data 31 de desembre de 2021, a comptar des del dia 1 de gener de 2021.
Segon: PUBLICAR l’acord de pròrroga del Pla Local de Joventut de Teià 20172020 al Portal de Transparència, d’acord amb l’article 12 de la Llei 19/2014, del
Pàgina 15 de 29
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Tercer: COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Joventut del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
i al Consell Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:

Ò

C

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
en els mateixos mitjans en què es donar publicat de l’acord.

6. PRP.2020/1325 MODIFICACIÓ DE LA RLLT. APLICACIÓ DE
L’INCREMENT DEL 0,30 DE LA MASSA SALARIAL 2019 SEGONS LPGE
2018 PRORROGATS PEL 2020

P

26/11/2020 ALCALDE

Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Àrea: Recursos Humans i Organització

Signatura 2 de 2

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2
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A

Atès que a l’apartat 4 del mateix article 18, de la Llei 6/2018, estableix que “la
massa salarial del personal laboral, que s'incrementarà en el percentatge
màxim previst en l'apartat dos d'aquest article, està integrada pel conjunt de les
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social reportats per
aquest personal l'any anterior, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes
objecte de comparació.
S'exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments.

I

Atès que a l’article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2018, prorrogats per l’exercici 2019, estableix que
es podrà autoritzar un increment addicional del 0.2% de la massa salarial per,
entre altres mesures, la implementació de plans i projectes de millora de la
productivitat o la eficiència, la revisió dels complements específics entre llocs
de treball amb funcions equiparables, la homologació de complements de destí
o l’aportació a plans de pensions. A les Administracions i resta d’entitats del
sector públic definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari a
l’exercici 2018, aquest increment addicional podrà arribar a ser el 0,3%.

26/11/2020 SECRETARI

Assumpte: APLICACIÓ 0.30% MASSA SALARIAL. MODIFICACIÓ CATÀLEG
RETRIBUTIU I RLT

Vist que la massa salarial del 2018 es quantifica en 2.024.624,24 € segons les
indicacions de l’article 18.4 de la Llei 6/2018.
Vist el superàvit pressupostari reflexat en el romanent de Tresoreria i en el
resultat pressupostari de l’exercici 2018.

Ò

C

d) Les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el
treballador.
Referent a això, es considera que les despeses en concepte d'acció social són
beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball
realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència
de circumstàncies personals dels treballadors.”

Es determina un increment addicional de fins a 6.073,87€.

 Determinació de sis nivells retributius segons categories professionals.
 Homologació de complements de destí i complements específics de les
6 categories professionals segons el següent detall, i amb efectes
retroactius de tot l’exercici 2019.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Cap de la Brigada

1.099,94

46,55

Sit.actual C2 14

323,74

1.099,94

46,55

Proposta

C2 14

323,74

946,67

21,17

Sit.actual C2 14

323,74

946,67

21,17

Encarregat/da de neteja i jardineria

Proposta

C2 13

299,88

815,85

52,92

Encarregat/da de neteja i jardineria

Sit.actual C2 12

276,04

815,85

46,55

Encarregat/da d'obra

Proposta

C2 13

299,88

815,15

52,92

Encarregat/da d'obra

Sit.actual C2 12

276,04

761,87

52,92

Oficial 2a. d'obres i manteniment

Proposta

AP 11

252,2

561,45

52,92

Oficial 2a. d'obres i manteniment

Sit.actual AP 10

228,41

492,40

52,92

Oficial 2a. conductor/a neteja viària

Proposta

AP 11

252,20

561,45

52,92

Oficial 2a. conductor/a neteja viària

Sit.actual AP 10

228,41

561,45

52,92

Oficial 2a. conductor/a de serveis

Proposta

AP 11

252,2

561,45

52,92

Oficial 2a. conductor/a de serveis

Sit.actual AP 10

228,41

561,45

52,92

Proposta

252,20

492,40

52,92

NIVELL 2
Oficial 1a. de supervisió
Oficial 1a. de supervisió

26/11/2020 SECRETARI

NIVELL 4

NIVELL 5
Operari/ària d'obres i manteniment

AP 11
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A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

C.E.C.T.

323,74

NIVELL 3

Signatura 1 de 2

C.ESPECIFI

C2 14

Cap de la Brigada

Proposta

C.DESTI

I

Signatura 2 de 2

NIVELL 1

P

26/11/2020 ALCALDE

Atès que l’aplicació del 0.30% s’ha plantejat amb la representació social a
diverses reunions, i finalment s’ha manifestat un acord amb l’Administració per
la seva aplicació directa sobre el col·lectiu de serveis de manteniment, brigada
municipal de la següent manera:

Sit.actual AP 10

228,41

492,40

52,92

Operari/ària de neteja i jardineria

Proposta

AP 11

252,20

492,40

52,92

Operari/ària de neteja i jardineria
Operari/ària de neteja i
jardineria/cementiri
Operari/ària de neteja i
jardineria/cementiri

Sit.actual AP 10

228,41

455,30

41,26

Proposta

AP 11

252,20

492,40

52,92

Sit.actual AP 10

228,41

455,30

41,26

Operari/ària de neteja i jardineria

Proposta

AP

8

204,55

385,40

21,17

Operari/ària de neteja i jardineria

Sit.actual AP

8

204,55

385,40

21,17

NIVELL 6

Ò

C

Operari/ària d'obres i manteniment

El detall de la repercussió econòmica, amb un total de 5.820€, és el següent:
C.DESTI

NIVELL 3

Encarregat/da de neteja i jardineria

Proposta

13

299,88

815,85

52,92 1.168,65

Sit.actual

12

276,04

815,85

46,55 1.138,44

Proposta

13

299,88

815,15

52,92 1.167,95

Sit.actual

12

276,04

761,87

52,92 1.090,83

C.DESTI

NIVELL 4

Oficial 2a. d'obres i manteniment

Oficial 2a. conductor/a neteja viària

Oficial 2a. conductor/a de serveis

Proposta

11

252,20

561,45

52,92

866,57

Sit.actual

10

228,41

492,40

52,92

773,73

Proposta

11

252,20

561,45

52,92

866,57

Sit.actual

10

228,41

561,45

52,92

842,78

Proposta

11

252,2

561,45

52,92

866,57

Sit.actual

10

228,41

561,45

52,92

842,78

C.DESTI

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Operari/ària d'obres i manteniment

Operari/ària de neteja i jardineria

Operari/ària de neteja i jardineria/cementiri

Proposta

11

Sit.actual

10

Proposta

11

Sit.actual

10

Proposta

11

Sit.actual

10

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

1

422,94

77,12

1.079,68

1

1.079,68

92,84

492,40

52,92

797,52

228,41

492,40

52,92

773,73

252,20

492,40

41,26

785,86

228,41

455,30

41,26

724,97

252,2

492,4

41,26

785,86

228,41

455,30

41,26

724,97

23,79

333,06

1

333,06

23,79

333,06

1

333,06

8

204,55

385,40

41,26

631,21

Sit.actual

8

204,55

385,40

21,17

611,12

APLICACIÓ
SOBRE 0,30%

23,79

333,06

5

1.665,30

60,89

852,46

1

852,46

60,89

852,46

1

852,46

C.ESPECIFIC C.E.C.T. TOTAL DIF/MES DIF/ANY DOTACIÓ

Proposta

APLICACIÓ
SOBRE 0,30%

1.299,76 VACANT

20,09

281,26

A

26/11/2020 SECRETARI

Operari/ària de neteja i jardineria

252,20

C.DESTI

NIVELL 6

422,94

C.ESPECIFIC C.E.C.T. TOTAL DIF/MES DIF/ANY DOTACIÓ

I

Signatura 2 de 2

NIVELL 5

APLICACIÓ
SOBRE 0,30%

30,21

C.ESPECIFIC C.E.C.T. TOTAL DIF/MES DIF/ANY DOTACIÓ

P

26/11/2020 ALCALDE

Encarregat/da d'obra

C.ESPECIFIC C.E.C.T. TOTAL DIF/MES DIF/ANY DOTACIÓ

1

APLICACIÓ
SOBRE 0,30%
281,26

Vist l’informe emès per la Interventora, núm, 180/2020, de 5 de novembre de
2020, amb resultat de fiscalització Favorable, amb els extrems que es
transcriuen posteriorment:
“”Vist l’Informe de Recursos Humans per l’aplicació de l’article 18.2 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018,
prorrogats pel 2020.
La interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, de conformitat amb allò
establert a l’article 214 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb
caràcter previ a l’adopció del corresponent acord té a bé emetre el següent
Pàgina 18 de 29
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Primer.- La modificació del catàleg retributiu segons el següent detall, amb
efectes 1 de gener de 2020 i amb els valors actualitzats pel mateix exercici
(increment 2.25%):

26/11/2020 ALCALDE
Signatura 2 de 2

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

26/11/2020 SECRETARI

ES PROPOSA S’ADOPTIN ELS SEGÜENTS ACORDS:

A

I

Signatura 1 de 2

P

PRIMER.- La normativa aplicable a l’expedient és la següent
A) Estatal:
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP):
articles 7, 8.2.C, 11,55, 56 i 59 a 61.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL):
articles 91 i 103.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL): article
177.
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET): articles 11, 12 y 15.
- Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article
15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració
determinada.
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat.
B) Autonòmica:
- 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: articles 282 i 291.
- Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret
214/1990,
de 30 de juliol: articles 2.4, 16 a 24, 45 a 52, 54, 55 i 88 a 93. SEGON.- L’article
18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2018, prorrogats pel 2020, estableix que es podrà autoritzar un increment
addicional del 0.2% de la massa salarial per, entre altres mesures, la
implementació de plans i projectes de millora de la productivitat o la eficiència,
la revisió dels complements específics entre llocs de treball amb funcions
equiparables, la homologació de complements de destí o l’aportació a plans de
pensions. A les Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en
aquest article en situació de superàvit pressupostari a l’exercici 2018, aquest
increment addicional podrà arribar a ser el 0,3%.
TERCER .- La massa salarial de l’exercici 2018 va ser 2.024.624,24 euros. Per
tant el 0,3% es situa en 6.073,87€.
QUART.- La proposta de Recursos Humans correspon a una homologació de
complements de destí i els específics pel que fa a la brigada local.
CINQUÈ.- D’acord que es compleix l’article 18.2 de la Llei de Pressupostos de
l’Estat de per l’exercici 2018, prorrogats pel 2020, i d’acord amb allò previst a
l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient és
FAVORABLE.””

Ò

C

INFORME
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RETRIBUTIU

Llo c s de T reball

Grup EB EP

N i v e l l C .D .

So u B as e

C o m plem ent
D es t inac ió

C o m plem ent
Es pec í f ic

C o nd.
Es pec ials de
T reball

Salari
M ens ual
P ro po s t a

P .E X T R E S

Salari A nual
P ro po s t a

ENCARREGAT/DA DE NETEJA I JARDINERIA

C2

13

650,33

306,64

834,21

54,11

1.845,29

3.582,36

25.725,84

ENCARREGAT/DA D'OBRES I
MANTENIMENT

C2

13

650,33

306,64

834,21

54,11

1.845,29

3.582,36

25.725,84

OFICIAL 2a OBRES I MANTENIMENT

AP

11

595,22

257,88

574,08

54,11

1.481,29

2.854,36

20.629,84

OFICIAL 2A CONDUCTOR/A NETEJA
VIÀRIA

AP

11

595,22

257,88

574,08

54,11

1.481,29

2.854,36

20.629,84

OFICIAL 2a CONDUCTOR/A DE SERVEIS

AP

11

595,22

257,88

574,08

54,11

1.481,29

2.854,36

20.629,84

OPERARI/ÀRIA D'OBRES I MANTENIMENT

AP

11

595,22

257,88

503,48

54,11

1.410,69

2.713,16

19.641,44

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I JARDINERIA

AP

11

595,22

257,88

503,48

42,19

1.398,77

2.713,16

19.498,40

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I
JARDINERIA/CEMENTIRI

AP

11

595,22

257,88

503,48

42,19

1.398,77

2.713,16

19.498,40

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I JARDINERIA
VIÀRIA (AMB DISCAPACITAT)

AP

8

595,22

209,17

394,07

42,19

1.240,65

2.396,92

17.284,72

Ò

C

CATÀLEG

Segon: La modificació de la relació de llocs de treball segons document adjunt,
de la següent manera:
ENCARREGAT/DA DE NETEJA I JARDINERIA
ENCARREGAT/DA D'OBRES I MANTENIMENT
OFICIAL 2a OBRES I MANTENIMENT
OFICIAL 2A CONDUCTOR/A NETEJA VIÀRIA
OFICIAL 2a CONDUCTOR/A DE SERVEIS
OPERARI/ÀRIA D'OBRES I MANTENIMENT

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I JARDINERIA/CEMENTIRI
OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I JARDINERIA VIÀRIA (AMB
DISCAPACITAT)

REQUISITS

F.P.

N.D.

C.ESP

DOT

L

37,5 H/SETM Grup C2

Concurs

13

815,85

1

L

37,5 H/SETM Grup C2

Concurs

13

815,85

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

561,45

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

561,45

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

561,45

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

492,40

5

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

492,40

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

11

492,40

1

L

37,5 H/SETM Grup AP

Concurs

8

385,40

1

Tercer.- Publicar en el BOPB i DOGC.

I

Signatura 2 de 2

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I JARDINERIA

R.J. E DEDICACIÓ

P

26/11/2020 ALCALDE

DENOMINACIÓ DEL LLOC

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

A

26/11/2020 SECRETARI

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades, als Serveis
d’Intervenció, a la tècnica de Recursos Humans i a la representació del
personal laboral, per al seu coneixement i als efectes pertinents.
La secretària que estén aquesta acta vol fer constar que manca el seu informe
preceptiu en aquest expedient, que no l’ha revisat, atès que el mateix dia de la
convocatòria de la comissió informativa, es posa en el seu coneixement, per
primera vegada, la voluntat de modificar la RLLT, no respectant el termini legal
per emetre el seu informe, de la qual cosa vol deixar constància als efectes
oportuns. Tanmateix, es fa constar que la voluntat política que se li ha indicat
és de continuar amb l’aprovació de la modificació de la RLLT, sobre la base de
l’informe tècnic de RR.HH., de 15.09.2020 i l’informe favorable d’Intervenció,
sense observacions núm. 180/2020, de 5.11.2020.
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Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

Ò

C

Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovat per unanimitat dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:

7. PRP.2020/1336 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 007/2020 DE SUPLEMENTS
DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇAT AMB ROMANENT
DE TRESORERIA

Assumpte: Modificació de crèdits 007/2020 DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
FINANÇAT
AMB
ROMANENT
DE
TRESORERIA
Vista la providència de data 9 de novembre de 2020, d’inici d’expedient de
modificació de crèdits núm. 007/2020 mitjançant suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria.

P

26/11/2020 ALCALDE

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Àrea: Gestió econòmica

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Aquesta alcaldia, al Ple de l’Ajuntament proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 007/2209 mitjançant
suplements de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2020, de la següent forma:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

240 3400 6320000
240 3400 2279900

Altres treballs realitzats per altres empreses

320 1532 624000

320 1532 6190001

Elements de transport
Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatges
Arranjament vies públiques

150 9200 1510000

Hores extres

430 3230 2279900

Altres treballs realitzats per altres empreses

26/11/2020 SECRETARI

110 1320 6230000

Partides que incrementen
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3.000,00 €

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Modificació

Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatges
Edificis i altres construccions

240 3420 6230000

Signatura 1 de 2

I

Signatura 2 de 2

Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 182/2020, de data 9 de
novembre de 2020.

69.000,00 €
57.000,00 €

175.000,00 €
15.000,00 €
35.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €

DESCRIPCIÓ

87000

Romanent de tresoreria amb finançament
general

210 3332 6230000
210 3300 6240000

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

310 1720 6250000
430 3231 6220000
320 9330 6220000
310 1720 6220000
430 3230 4790000

Mobiliari
Edificis i altres construccions
Mobiliari
Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatges
Elements de transport
Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatges
Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatges
Mobiliari
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
Conveni Escola Bressol

1.000,00 €
2.000,00 €
7.500,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
18.200,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
40.000,00 €
134.900,00 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria amb finançament
87000
general

I

Modificació
134.900,00 €

Tercer.- Que l’expedient núm. MC 007/2020 de suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria 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.

A

26/11/2020 SECRETARI

240 3421 6230000

Modificació

P

26/11/2020 ALCALDE

420 2312 6230000

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

399.000,00 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
120 4300 6250000
200 3372 6220000
210 3300 6350000

Signatura 1 de 2

Modificació

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 007/2020 mitjançant
crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria en el Pressupost de
l’exercici 2020, de la següent forma:

Ò

C

APLICACIÓ

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 007/2020 de de suplements
de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria.
Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovat per majoria absoluta dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (10): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, i Gemma Rosell i Duran.
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8. PRP.2020/1328
006/2020

RECONEIXAMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

CRÈDIT

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Àrea: Gestió econòmica

Ò

C

Vots en contra (0)
Abstencions (3): José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost, i Núria
Andinyac i Lladó

Assumpte: EXPEDIENT 006/2020 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

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 de 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 2020, en relació a la tramitació dels expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.

I

Signatura 2 de 2

Vist l’informe de la interventora municipal 179/2020, de data 05 de novembre
de 2020.

P

26/11/2020 ALCALDE

Vista la proposta del regidor d’Hisenda, de data 05 de novembre 2020, en
relació a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 006/2020, per
import de 72.379,87 €

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

PRIMER.- Aprovar l’expedient número 006/2020, de reconeixement
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa, per despeses
realitzades en l’exercici 2019, i no contretes en el seu moment, per import
global de 72.379,87 €, segons el detall que apareix a la relació 006 de factures
extrajudicials, de data 05/11/2020.

A

26/11/2020 SECRETARI

Aquesta alcaldia, al Ple de l’Ajuntament proposa l’adopció dels següents
acords:

SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de
l’exercici 2020 els crèdits, per un import de 72.379,87 € amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que figuren a la referida relació 005 de factures
extrajudicials de data 05/11/2020.
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Sotmès el dictamen a aprovació, queda aprovat per majoria absoluta dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Joaquim Roca Agost, i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (1): José David Basi Limiñana

Ò

C

TERCER.- Que es procedeixi per part de la intervenció, a la seva
comptabilització

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 SECRETARI

Aquestes mesures, adoptades una setmana després de proposar reobrir els
locals d’oci nocturn, demostren que el Govern de la Generalitat no té una
planificació pel que fa a l’adopció de mesures contra la COVID-19 i que les
seves propostes son contradictòries entre elles mateixes.
Aquests sectors que donen treball a milers de persones i asseguren el benestar
de moltíssimes famílies arreu de Catalunya, tornen a patir una mesura molt
severa, que implica una davallada en els seus ingressos que afectarà greument
la seva economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a mig
termini, pel que fa pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament
d’impostos, etc.

A

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Des de divendres dia 16 d’octubre, el Govern de la Generalitat ha decretat un
seguit de mesures restrictives a sectors com el de la restauració ese i els
centres d'estètica, entre d'altres, essent la més dura la d’obligar a tancar els
establiments de bars, restaurants i centres d'estètica durant un període mínim
de 15 dies, prohibint servir menjar o begudes en els locals exceptuant si és per
emportar i consumir en el domicili de cadascun, així com tota l'activitat dels
centres d'estètica.

I

Signatura 1 de 2

9. PRP.2020/1318 MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL GREMI DE BARS,
RESTAURACIÓ I CENTRES
D'ESTÈTICA DE TEIÀ DAVANT LES
MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT I DE
CREACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER AQUESTS SECTORS

P

26/11/2020 ALCALDE

Mocions dictaminades per les comissions informatives de les respectives
àrees:

Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de
compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat
patiran els propietaris d’aquests sectors durant l’aplicació de la mesura
restrictiva de tancament dels seus negocis.
Aquestes mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit
local i han de ser de caràcter urgent, com ja s’ha fet en altres actuacions de xoc
des del mes de març, inici de la pandèmia.
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ACORDS:
1r- Donar ple suport al col·lectiu de titulars de negocis de restauració, bars,
restaurants i centres d'estètica davant les mesures restrictives que impedeixen
total o parcialment la seva activitat econòmica.
2n- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures
compensatòries a les restrictives de tancament i manca d’ingressos dels
establiments.

Ò

C

D’acord amb aquestes necessitats, el Grup Municipal de Ciutatans – Partido de
la Ciudadanía a l’Ajuntament de Teia, proposa l’adopció dels següents

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per majoria absoluta dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, i Joaquim Roca
Agost.
Vots en contra (0)
Abstencions (1): Núria Andinyac i Lladó

I

Signatura 2 de 2

4t- Donar compte d’aquest acord a tots els titulars dels negocis relacionats amb
aquests sectors afectats per la mesura de tancament dels seus establiments i a
les entitats associatives en l’àmbit comercial, autònom i empresarial de la
ciutat.

P

26/11/2020 ALCALDE

3r- Que dins del Pla de Xoc municipal, es contemplin ajuts econòmics directes
als establiments afectats que permetin pal·liar la manca d’ingressos reals per
fer front als pagaments més immediats (proveïdors, lloguers o hipoteques dels
locals de l’activitat, subministres...)

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS TEIÀ PARA DAR LA OPCIÓN A
LOS PADRES DE PEDIR LA JORNADA CONTÍNUA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A

26/11/2020 SECRETARI

10. PRP.2020/1167 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS TEIÀ
PER DONAR L’OPCIÓ ALS PARES DE DEMANAR LA JORNADA
CONTINUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Hace tiempo que las diferentes plataformas compuestas por familias de
alumnos piden que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan
aplicar un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:00 a
16:30, ajustándose así a la realidad laboral, social y de conciliación para
aquellas familias que así lo requieran o necesiten esta opción.
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De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el
horario de comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas
en el centro, evitando a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de
los centros escolares.
La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las
que solicitan esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan
por el teletrabajo o bien debido a que consideran que esta opción reduce las
posibilidades de contagio.

Ò

C

Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar
antes, sino que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como
viene siendo habitual, con actividades opcionales por la tarde.

Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que
establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por
parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada
continua.
Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la
jornada continua en nuestro municipio.

P

26/11/2020 ALCALDE

El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Teià a la
adopción de los siguientes acuerdos:

El regidor, el Sr. Joaquim Roca Agost s’absenta en el minut 21.21h i s’incorpora
immediatament a les 21.22 h, abans de la votació i participa de la votació.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

11. PRP.2020/1320 MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I
SOCIALMENT JUSTA
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Àrea: Medi Ambient

A

Signatura 1 de 2

Vots a favor (1): José David Basi Limiñana.
Vots en contra (9): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, i Núria Andinyac i
Lladó.
Abstencions (3): Francesc Ribas i Paris, Gemma Rosell i Duran i Joaquim
Roca Agost.

I

Signatura 2 de 2

Sotmesa la moció a votació, no s’aprova, a la vista del resultat següent:

Assumpte: DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials
impensables ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de
conseqüències encara difícils de valorar.
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26/11/2020 ALCALDE
ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques
de reactivació econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites
a curt i llarg termini.
REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més
justa a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i
el suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les
comunitats energètiques locals.
POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions
específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç,
la compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de
residus, amb garanties de seguretat i higiene.

A

26/11/2020 SECRETARI

És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM:

I

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides.

P

Signatura 1 de 2

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant
plantem la llavor de la recuperació que ha de germinar un cop superat el
coronavirus. Una recuperació verda, justa i perdurable, que ha d’incloure
l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular,
la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat
urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial
de resposta a la crisi.
Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i
socials i oportunitats d’estímul econòmic.

Ò

C

Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per
limitar l'escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La Comissió Europea va
presentar llavors el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per assolir, el 2050, una
Europa neutra en emissions. La COVID-19 ha fet replantejar moltes polítiques
públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 750.000
milions d'euros que vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i
sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures.

AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut.
Apostar per un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà
obert a la gent, voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i
una major connexió amb l’entorn natural.
PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a
eina de resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un
medi ambient saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis
ecosistèmics.
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REPENSAR l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i
solucions a la crisi, d’apoderament i de participació en el marc de l’Agenda
2030 i els ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals.
Per totes les raons esmentades, aquesta Alcaldia al Ple de la Corporació
proposa l’adopció dels següents acords:

Ò

C

DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts
socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i
el producte local.

Primer.- INSTAR a l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la
Sostenibilitat a presentar la DECLARACIÓ per una RECUPERACIÓ VERDA I
SOCIALMENT JUSTA als plens municipals, a adaptar els compromisos a la
realitat municipal.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (13): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost,
i Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

I

Signatura 2 de 2

La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar
abans que s'accelerin, la del coronavirus i la de l'escalfament global. És el
moment idoni per reforçar i orientar adequadament les polítiques públiques.
ARA MÉS QUE MAI.

P

26/11/2020 ALCALDE

Segon.- NOTIFICAR l’acord a la presidència de la Xarxa.

II. PART DE CONTROL

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

A

26/11/2020 SECRETARI

12. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/539 al 2020/616,
de data 21.09.2020 a data 16.11.2020.
13. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern
Local, corresponents a les sessions següents:
JGL núm. 23, ordinària, de 24.09.2020
JGL núm. 24, ordinària, d’1.10.2020
JGL núm. 25, ordinària, de 08.10.2020
JGL núm. 26, ordinària, de 15.10.2020
JGL núm. 27, ordinària, de 22.10.2020
JGL núm. 28, ordinària, de 29.10.2020
JGL núm. 29, ordinària, de 05.11.2020
JGL núm. 30, ordinària, de 12.11.2020
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15. Suggeriments i preguntes.
LINK: http://www.teia.cat/serveis/comunicacio/el-ple-online
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.

Ò

C

14. Informacions diverses.
Breu referència al Tei de Plata i al Teianenc de l’any, ateses les circumstàncies
sobrevingudes arran de la Covid-19.

TEIA, a data de la signatura electrònica

Signatura 2 de 2

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
26/11/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Signatura 1 de 2

Vist i plau,
L’alcalde

P

26/11/2020 ALCALDE

La secretària

