ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL
17 de març de 2022
Sessió núm. JGL2022/10
Data: 17.03.2022
Hora inici: 19:10 h
Hora fi: 19’20 h.
Caràcter: ordinària
Lloc: Per mitjans electrònics, a través de la plataforma «Microsoft Teams».
Membres de la Junta de Govern Local assistents (5/5):
Andreu Bosch i Rodoreda
Montserrat Riera i Rojas
Santiago Albert i Seseña
Èrica Busto i Navarro
Raül Mínguez i Nogués
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President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretari accidental: Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle
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, seguidament, es relacionen.
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió
ordinària núm. 9/2022, de 10.03.2022

2.

Propostes
2.1. PRP2022/296 Autorització instal·lació de caseta per a la venda de productes
pirotècnics. Exp. 2022/21.
2.2. PRP2022/293. Transmissió mortis causa del dret funerari sobre el nínxol núm. 87
de l'illa 6a. Exp. núm.: 2022/390.
2.3. PRP2022/291. Alta arbitris carrer Tarragona núm. 42 titularitat de MP.O.V. (DNI
XXXXX895W). Exp. 2022/294.
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2.4. PRP2022/301. Pròrroga declaració IVTNU (plusvàlua) per defunció de MN.P.V
(DNI XXXXX932X). Exp. 2022/435.
2.5. PRP2022/312. Relació 51 propostes despeses AD per JGL 17-03-22. Exp.
2022/468.
2.6. PRP2022/302
Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 1690LLY titularitat
CI.S.N. (DNI XXXXX989K). Exp. 2022/468
2.7. PRP2022/305 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 2572-LSW titularitat
M.V.A. (DNI XXXXX759P). Exp. 2022/426
2.8. PRP2022/306 Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa B-6802-UL titularitat
de MA.R.S. (DNI XXXXX677P). Exp. 2022/442
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2.9. PRP2022/307 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 8340-LTD titularitat de
A.R.G. (DNI XXXXX884R) Exp. 2022/451
2.10. PRP2022/308 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 8022-LRV titularitat de
O.A.C. (DNI XXXXX307N) Exp. 2022/454
2.11. PRP2022/309 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 6581-JHF titularitat de
O.A.C. (DNI XXXXX307N) Exp. 2022/455
2.12. PRP2022/313 Sol·licitud bonificació IVTm vehicle híbrid 1667-LBG titularitat
A.S.M. (DNI XXXXX876E) Exp. 2022/457
2.13. PRP2022/314 Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa 6666-LRW titularitat
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) Exp.2022/ 456
2.14. PRP2022/315 Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa 3004-FKC titularitat
P.M.V.(DNI XXXXX105L) Exp. 2022/472
2.15. PRP2022/267 OVP carrer Folch i Torras, 18. Exp. 2022/105.
2.16. PRP2022/269 OVP carrer Victor Font Gual, 17. Exp. 2022/151
2.17. PRP2022/271 OVP passeig del Castanyer, 8. Exp. 2022/187.
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2.18. PRP2022/272 OVP Can Nadal, 19. Exp. 2022/198.
2.19. PRP2022/273 OVP Pg. La Riera, 66. Exp. 2022/203.
2.20. PRP2022/275 OVP carrer Mossèn Cinto Verdaguer/Llevant. Exp. 2022/219.
2.21. PRP2022/277 OVP c/ Eric R. Svensson, 7-11 i Av. J.R. Suarez Llanos, 41. Exp.
2022/232.
2.22. PRP2022/282 OVP carrer dels Pins. Exp. 2022/278.
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OVP c/ Garbí, 1 tall carrer per soterrament línies telèfon. Exp.

2.24. PRP2022/303 OVP contenidors materials construcció Exp. 2022/852
2.25. PRP2022/243 Proposta d'acord de la JGL concessió de subvenció econòmica a
l'entitat Caritas-Parròquia de Sant Martí de Teià per a l'any 2022. Exp. 2022/309.
2.26. PRP2022/245 Proposta d'acord JGL concessió de subvenció econòmica per a
l'any 2022 a l'associació GRAM. Exp. 2022/249.
2.27. PRP2022/298 Aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació del
Sector “Les Delícies”. Exp. 2022/63.
2.28. PRP2022/316 Declaració de la no eficàcia de la comunicació prèvia de primera
utilització i ocupació d’edificis i construccions instada per RM. L.R. Exp. 2021/1143.

3. Suggeriments i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió
ordinària núm. 9/2022, de 10.03.2022
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió de la Junta de Govern
Local de 10.03.2022 (JGL2022/09) queda aprovat per unanimitat dels assistents, sense
observacions.
2. Propostes
2.1. PRP2022/296
Autorització instal·lació de caseta per a la venda de productes
pirotècnics. Exp. 2022/21.

Assumpte: Autorització instal·lació de caseta per a la venda de productes
pirotècnics. Exp. 2022/21.
I. ANTECEDENTS DE FET
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Vista la instancia presentada per Comercial de Festes i Revetlles, SL, registre d’entrada
núm. 2022/103 de data 07/01/2022, en què sol·licita autorització per a la instal·lació d’una
caseta per a la venda de material pirotècnic al pg. Dr. Rodríguez de la Fuente, núm. 1-3,
durant el període comprès del 16 al 23 de juny de 2022.
Vist l’informe del Servei Tècnic Municipal, de data 01/03/2022, que es transcriu a
continuació:
« Explicació:
COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES SL sol.licita Autorització caseta per la venda de
productes pirotècnics al Pg. Dr. Rodríguez de la Fuente, 1-3
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Vista la documentació presentada, procedeix informar que la situació sol·licitada per a la
instal·lació de la caseta de venda de productes pirotècnics correspon a la que fou
l’autoritzada els anys 2011-2021 (Pg. Rodríguez de la Fuente).
Resulta:
A criteri del tècnic que subscriu no hi ha inconvenient en la seva instal·lació atès que ja fou
autoritzada l’any anterior al mateix emplaçament.
Prèvia l’autorització definitiva caldrà que s’aporti l’autorització de la Subdelegació del
Govern o ens que correspongui per a la venda de productes pirotècnics.
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Caldrà que en tot moment l’activitat compleixi el previst a la normativa vigent. »
Vist l’informe del Servei de Rendes, de data 07/03/2022, que es transcriu a continuació:
«Vista la sol·licitud de col·locació d’una caseta per la venda de productes de pirotècnia
recreativa al passeig Dr. Rodríguez de la Fuente núm. 1-3, registre d’entrada núm. 103 de
data 7 de gener de 2022, presentada per R.E.LL (DNI XXXXX106W) en representació de
Comercial de Festes i Revetlles SL.
Atès que el període d’ocupació és del 16 al 23 de juny de 2022 i la superfície de la caseta
dels darrers anys que s’ha demanat la ocupació és de 6 X 2,2 = 13,20 m².
Fonaments de dret
Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics, Article 6 “quota tributària, Tarifa segona lletra b)
llocs de venda especial “productes de pirotècnics”, per m² o fracció al dia 4,40 €.
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Proposta
Primer.- Acordar la liquidació de 464,64 € per la col·locació d’una caseta de 13,20 m² per
la venda de producte de pirotècnia recreativa durant el període del 16 al 23 de juny de
2022.
4,40 € x 13,20 m² x 8 dies = 464,64 €
Segon.- Comunicar a R.E.LL. (DNI XXXXX106W) que la documentació presentada de
sol·licitud de la ocupació no contempla la superfície de la caseta i per aquest motiu s’ha
estimat la superfície de 13,20 m² ocupada en els darrers exercicis.
Tercer.- Notificar l’acord a R.E.LL. (DNI XXXXX106W) en representació de Comercial de
Festes i Revetlles SL als afectes adients i comunicar que per a propers exercicis la
documentació de la sol·licitud contempli la superfície de la caseta. »
II. FONAMENTS DE DRET
Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics, Article 6 “quota tributària, Tarifa segona lletra b)
llocs de venda especial “productes de pirotècnics”, per m² o fracció al dia 4,40 €.
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Primer.- Autoritzar a Comercial de Festes i Revetlles, SL la instal·lació d’una caseta per a
la venda de material pirotècnic al pg. Dr. Rodríguez de la Fuente, núm. 1-3, durant el
període comprès del 16 al 23 de juny de 2022.
Segon.- Condicionar l’autorització determinada a l’anterior apartat a l’exacte compliment
de la reglamentació vigent i en les condicions que regulen l’autorització governativa de
venda de productes pirotècnics en casetes.
Tercer.- Indicar a la persona interessada que, prèvia la col·locació de rètols indicadors de
l’activitat, haurà de posar-se en contacte amb la policia local, a l’objecte de concretar el
seu emplaçament, quedant prohibida la seva instal·lació en senyals de trànsit i arbrat
públic.
Quart.- Advertir a la persona interessada que una vegada s’hagi finalitzat l’activitat, haurà
de procedir de forma immediata a la retirada dels rètols col·locats a la via pública i a la
neteja de la zona objecte d’ocupació. En cas d’incompliment seran retirats els rètols i
efectuada la neteja de la zona per l’Ajuntament, anant les despeses a càrrec de l’obligat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació per la col·locació d’una caseta de 13,20 m² per la venda de
producte de pirotècnia recreativa durant el període del 16 al 23 de juny de 2022, per import
de de 464,64 €.
Sisè.- Aprovar la liquidació de dipòsit de garantia per despeses de retirada de rètols i
neteja, per import de 300,00 €.
Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada als afectes adients i comunicar-li
que, per a propers exercicis, la documentació de la sol·licitud ha de contemplar la
superfície de la caseta.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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Vists els anteriors fets i fonaments de dret, es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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2.2. PRP2022/293. Transmissió mortis causa del dret funerari sobre el nínxol núm. 87
de l'illa 6a. Exp. núm.: 2022/390.
Exp. núm.: 2022/390
Interessat/da: MR. T. A. (DNI ** *** 556Q)
Assumpte: Transmissió mortis causa del dret funerari sobre el nínxol núm. 87 de l'illa
6a.
I.- ANTECEDENTS DE FET:
Únic.- En data 2 de març de 2021, registre d’entrada núm. 2022/1363, MR. T. A. (DNI ** ***
556Q) interessa el canvi de nom al seu favor de la titularitat de la concessió del dret d’ús
del nínxol núm. 87 de l'illa 6a, que consta a nom de M.T.B. i R.T.B. (D.E.P) i manifesta:
Que els hereus universals dels causants són: S.T.A, MR.T.A. i R.T.C.
Aporta com a documentació:
- Escriptura d’acceptació d’herència de M.T.B. de data 12/12/1988
- Escriptura de manifestació i participació d’herència de R.T.B. de data 19/05/2017
- Certificat de defunció de S.T.A.
- Renúncia de R.T.C.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

II.- FONAMENTS DE DRET:
• Articles 28è, següents i concordants del Reglament del Cementiri municipal respecte de
la transmissió dels drets funeraris.
• Ordenança Fiscal 12 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
• Resolució d’alcaldia 2019/401 de 18 de juny de 2019 referent a la delegació de funcions
a favor de la Junta de Govern Local referent a la competència respecte del compliment de
les ordenances i reglaments municipals.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, aquesta Regidoria proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Autoritzar el canvi de titular de la concessió de dret d’ús del nínxol núm. 87 de
l'illa 6a a favor de MR. T. A. (DNI ** *** 556Q) com a conseqüència de la defunció del seus
titulars M.T.B. i R.T.B. (D.E.P).
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SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes següents:
Ordenança Fiscal núm. 12, Article 6, Epígraf 9: Canvis de titularitat justificats de la
concessió, per import de 37,07 €.
TERCER.- Comunicar a la persona interessada que el títol acreditatiu de la concessió del
nínxol núm. 87 de l'illa 6a. es troba a l’Ajuntament i que podrà recollir-lo un cop abonada la
taxa mencionada a l’anterior apartat (cal demanar cita prèvia al 93.540.93.50).
QUART.- Donar trasllat al departament de Rendes per efectuar la corresponent
modificació al Padró de les taxes de Cementiri.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.3. PRP2022/291. Alta arbitris carrer Tarragona núm. 42 titularitat de MP.O.V. (DNI
XXXXX895W). Exp. 2022/294.
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PROPOSTA DE GESTIÓ ECONÒMICA 291-2022
Exp. núm.: 294/2022
Assumpte: Alta Arbitris per comunicació prèvia primera utilització i ocupació
d’edificis i construccions.
Instat: J.V. (DNI XXXXX406E)
Situació: Carrer Tarragona núm. 42
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions de
l’habitatge situat al carrer Tarragona núm. 42, reg. ent. 1057 de data 16 de febrer de 2022
presentada per J.V. (DNI XXXXX406E).
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Segons informació que consta al cadastre i a l’Ajuntament, la finca del carrer Tarragona
núm. 42, referència cadastral 2937063DF4923N0001JU, és titularitat al 100% de la
senyora MP.O.V. (DNI XXXXX895W), i domicili al torrent Umbert núm. 41 del Masnou,
segons escriptura de compra-venda realitzada en data 13 d’abril de 2018 davant del notari
Lorenzo P. Valverde Garcia, número de protocol 922.
Atès que les ordenances fiscals corresponents a la taxa de recollida d’escombraries i a la
taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres contemplen que en les noves
construccions les quotes s’acreditaran amb referència al trimestre natural en que s’hagi
comunicat la primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera vegada.
Atès que a l’ordenança de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
contempla que en el cas d’alta, a més de la taxa els interessats hauran de pagar l’import
de la placa de senyalització.
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Atès que en el moment de la comunicació prèvia de la primera ocupació s’han fet efectius,
per autoliquidació, els imports corresponents a tot l’exercici 2022:
* taxa per la recollida d’escombraries............................................ 143,55 €,
* taxa per les entrades de vehicles fins a 5 m lineals amb placa.....58,25 €,
* Import de la placa de senyalització de l’entrada de vehicles........ 50,64 €.
Atès que a la data de presentació 16 de febrer correspon liquidar els imports de la taxa per
la recollida d’escombraries i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
corresponents a tot l’exercici 2022.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Ordenança Fiscal núm. 16 de la taxa per la recollida d’escombraries:
 Article 7, acreditament, punt 2, una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat,
les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural. En el cas de noves
construccions, les quotes s’acreditaran amb referència al trimestre natural en que s’hagi
comunicat la primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera vegada.
 Article 6, quota tributària, punt 2, tarifa:
- Habitatges nucli urbà............ 143,55 €.
SEGON.- Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres:
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 Article 8, període impositiu, punt 3, en el cas de noves construccions, les quotes
s’acreditaran amb referència al trimestre natural en que s’hagi comunicat la primera
ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera vegada.
 Article 6, quota tributària, tarifa primera, utilització de voreres per entrada de vehicles:
- amb gual senyalitzat fins a 4 metres......... 45,58 €
- per cada metre de més o fracció................12,67 €
Nota: En el cas d’alta, a més de la taxa, els interessats hauran de pagar l’import de la
placa de senyalització.
TERCER.- Ordenança Fiscal núm. 10 de la taxa per a la realització d’activitats jurídicadministratives de competència local:
 Article 7, base imposable, A) dels serveis generals, punt 1, expedició de documents, 1.4,
utilització de l’escut municipal, b) per concessió de placa de gual permanent........... 50,64
€.
CONCLUSIÓ
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Primer.- Ratificar els imports auto-liquidats corresponents a l’exercici 2022, de la taxa per
la recollida d’escombraries i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres,
en el moment de la comunicació:
- Taxa escombraries 143,55 € / 4 = 35,89 € x 4 trimestres= 143,55 €.
- Taxa entrada vehicles 45,58 € + 12,67 € / 4 = 14,56 € x 4 trimestres = 58,25 €.
Segon.- Ratificar l’import auto-liquidat corresponent a la concessió de placa de gual
permanent per import de 50,64 €.
Tercer.- Donar d’alta l’habitatge situat al carrer Tarragona, núm. 42, ref. cad.
2937063DF4923N0001JU propietat de MP.O.V. (DNI XXXXX895W), en els padrons de la
taxa per la recollida d’escombraries i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres per a propers exercicis.
Quart.- Notificar l’acord al sol·licitant J.V. (DNI XXXXX406E) als efectes adients.
Cinquè.- Notificar l’acord a MP.O.V. (DNI XXXXX895W) als efectes adients com a titular de
la finca del carrer Tarragona núm. 42. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Ratificar els imports auto-liquidats corresponents a l’exercici 2022, de la taxa per
la recollida d’escombraries i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres,
en el moment de la comunicació:
- Taxa escombraries 143,55 € / 4 = 35,89 € x 4 trimestres= 143,55 €.
- Taxa entrada vehicles 45,58 € + 12,67 € / 4 = 14,56 € x 4 trimestres = 58,25 €.
Segon.- Ratificar l’import auto-liquidat corresponent a la concessió de placa de gual
permanent per import de 50,64 €.
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Tercer.- Donar d’alta l’habitatge situat al carrer Tarragona, núm. 42, ref. cad.
2937063DF4923N0001JU propietat de MP.O.V. (DNI XXXXX895W), en els padrons de la
taxa per la recollida d’escombraries i de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres per a propers exercicis.
Quart.- Notificar l’acord al sol·licitant J.V. (DNI XXXXX406E) als efectes adients.
Cinquè.- Notificar l’acord a MP.O.V. (DNI XXXXX895W) als efectes adients com a titular
de la finca del carrer Tarragona núm. 42.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.4. PRP2022/301. Pròrroga declaració IVTNU (plusvàlua) per defunció de MN.P.V
(DNI XXXXX932X). Exp. 2022/435.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

Exp. núm.: 435/2022
Instat: F.V.S. (DNI XXXXX177B) representant legal de Bufete Vidal & Sanchez Eix SL
representant de RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M).
Assumpte : Sol·licitud pròrroga presentació declaració de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància realitzada per F.V.S. (DNI XXXXX177B) representant legal de Bufete
Vidal & Sanchez Eix SL representant de RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M), amb registre
general d’entrada núm. 1434 de data 4 de març de 2022, rebuda en aquestes oficines
municipals per part de l’ORGT, a la que sol·licita la concessió de pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana per defunció de MJ.P.V. (DNI XXXXX932X).
Atès que MJ.P.V. (DNI XXXXX932X), segons la informació dels padrons de l’impost sobre
bens immobles és titular de la finca del carrer Migjorn núm. 63 casa B, ref. cad.
3137013DF4933N0002PS.
Atès que segons certificat de defunció MJ.P.V. (DNI XXXXX932X) va morir en data 15 de
setembre de 2021.
La documentació presentada és:
- Document de representació de RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M) a favor de Bufete Vidal &
Sanchez Eix SL.
- Còpia del certificat de defunció de MJ.P.V. (DNI XXXXX932X) realitzat pel registre civil de
Badalona.
- Copia DNI de RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M).
- Testament de MJ.P.V. (DNI XXXXX932X).
- Certificat cadastral del valor de referència.
- Nota Simple de la finca registral número 4293 de Teià.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, contempla el següent:
- Article 15, punt 1, l’impost s’acredita:
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1. Quan es transmeti la propietat del terrenys, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de transmissió.
- Article 15, punt 2, als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com
a data de la transmissió:
2. En les transmissions per causa de mort, la de la del causant.
- Article 17, punt 1, els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d’aquest
Ajuntament una declaració segons el model que aquest ha determinat, on s’hi contindran
els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
- Article 17, punt 2, aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis,
des de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:


Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.



Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

CONCLUSIÓ
Acordar la concessió de pròrroga per a la presentació de la declaració de l’impost sobre
l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per per F.V.S. (DNI
XXXXX177B) representant legal de Bufete Vidal & Sanchez Eix SL representant de
RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M), en relació a la transmissió per títol d’herència de l’habitatge
del carrer Migjorn núm. 63 casa B, havent de presentar els interessats en les oficines de
l’Ajuntament, la corresponent declaració acompanyada de la còpia de l’escriptura de
l’acceptació d’herència corresponent, abans de la finalització del termini en data 15 de
setembre de 2022. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a
la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- La concessió de pròrroga per a la presentació de la declaració de l’impost sobre
l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per per F.V.S. (DNI
XXXXX177B) representant legal de Bufete Vidal & Sanchez Eix SL representant de
RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M), en relació a la transmissió per títol d’herència de l’habitatge
del carrer Migjorn núm. 63 casa B, havent de presentar els interessats en les oficines de
l’Ajuntament, la corresponent declaració acompanyada de la còpia de l’escriptura de
l’acceptació d’herència corresponent, abans de la finalització del termini en data 15 de
setembre de 2022.
Segon.- Notificar l’acord a F.V.S. (DNI XXXXX177B) representant legal de Bufete Vidal &
Sanchez Eix SL representant de RLL.Q.G. (DNI XXXXX774M) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

- Article 17, punt 3, a la declaració s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o
els contractes que originen la imposició.
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2.5. PRP2022/312. Relació 51 propostes despeses AD per JGL 17-03-22. Exp.
2022/468.
Elaborada la relació de propostes de despeses AD núm. 5 presentades pels diferents
serveis per atendre les necessitats municipals, informada favorablement per la interventora
municipal.
El Servei d’intervenció a la Junta de Govern Local, proposta l’aprovació de la relació de
propostes de despeses AD núm.51, per import total de 18.013,79€ en la forma detallada a
l’annex.
Exercici comptable:

2022

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00051 - Relació 51 de propostes despeses AD per JGL 17-03-2022

Estat:
Oberta
Tipus d'acord:
JUNTA DE GOVERN LOCAL
N.Prop. Núm. Ope.

D.Prop.

B. Data Ope.

C.
Doc.

Text

Observacions

NIF.

Raó social interessat

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

Sp. Projecte

Import

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

000097 2022000661 14/02/2022

27/01/2022 PROP Reparació furgoneta
Mercedes Sprinter

35018288Y

SALA I CARBONES, JAUME

2022 320

1532

2211100 01

520,00

000098 2022000664 14/02/2022

27/01/2022 PROP Reparació camió 4211
FGY

35018288Y

SALA I CARBONES, JAUME

2022 320

1532

2140000 01

710,00

000099 2022000665 14/02/2022

27/01/2022 PROP Silicona blanca

A03813474

BLINKER ESPAÑA, SAU

2022 320

1532

2211100 01

300,50

000103 2022000699 15/02/2022

15/02/2022 PROP Material per a
jardineria

B63421937

CODINA I TORRUELLA S.L.

2022 320

1532

2211100 01

191,39

000104 2022000703 15/02/2022

15/02/2022 PROP Saques per obres i
jardineria. Brides
inox

B55162168

EUROPEA PROFESSIONAL
TOOLS SL

2022 320

1532

2211100 01

493,41

000134 2022000844 25/02/2022

22/02/2022 PROP VINIL CARTELL
EXTERIOR NAU DE LA
BRIGADA

B63339907

CAU D'IMATGE SL

2022 320

9330

6820000 01

544,50

000158 2022000899 10/03/2022

07/03/2022 PROP Sonorització 8m

B67200980

SONUS SO I LLUM SL

2022 200

3372

2269900 01

484,00

000161 2022000922 11/03/2022

24/03/2022 PROP Material activitat
Corresponsals Casal d'avis

B67374207

SERGEI 2000 MATARO S.L.

2022 200

3372

2269900 01

150,00

000162 2022000923 13/03/2022

24/03/2022 PROP Lones 8M

B63339907

CAU D'IMATGE SL

2022 260

3500

2279900 01

200,00

000095 2022000651 14/02/2022

27/01/2022 PROP Reparació motoserra.

B63421937

CODINA I TORRUELLA S.L.

2022 320

1532

2211100 01

108,72

000096 2022000655 14/02/2022

27/01/2022 PROP Raspalls per a
màquines
escombradores

B01939800

CEPILLERIA INDUSTRIAL
ALAVESA S.L

2022 320

1532

2211100 01

744,15

000117 2022000753 22/02/2022

21/02/2022 PROP JOAN PIERA BELLES
ARTS. MATERIAL
ACTIVITAT

B65791477

JOAN PIERA BELLES ARTS
S.L.

2022 440

3320

2260900 01

203,13

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:
00051 - Relació 51 de propostes despeses AD per JGL 17-03-2022
Tipus d'acord:
JUNTA DE GOVERN LOCAL
N.Prop.

Núm. Ope.

D.Prop.
Doc.

B.

Data Ope.

C.

Text

Observacions

NIF.

Raó social interessat

Exer.

C.Org.

C.Fun.

C. Eco.

Sp.

Projecte

Import

AD
000122 2022000758 22/02/2022

21/02/2022 PROP ADEMC TALLER GUIX
ANIVERSARI
BIBLIOTECA

J61957767

ADEMC, SCP

2022 440

3320

2260900 01

352,11

000135 2022000860 02/03/2022

02/03/2022 PROP esterilitzacions
centre veterinari

VET.TEIA

CENTRE VETERINARI TEIA

2022 310

1720

4800004 01

1.024,00

000137 2022000869 03/03/2022

02/03/2022 PROP TALLER MURAL
GRAFFITI (2)

47333134P

SAPERAS CASTRO MERITXELL 2022 430

3220

2279900 01

91,96

000147 2022000888 08/03/2022

07/03/2022 PROP FORMACIÓ I
PRÀCTIQUES DE TIR

G66381955

ASOCIACION POLICIAL
COP,S CAVE

2022 110

1320

1620000 01

400,00

000148 2022000889 08/03/2022

07/03/2022 PROP ELISENDA GUIU.
LLETRESCENA

46747854D

GUIU PONT ELISENDA

2022 440

3320

2260900 01

150,00

000149 2022000890 08/03/2022

07/03/2022 PROP ASSOCIACIÓ CULTURAL
REVISTA ALELLA.
PAPERS DE VI

G59119594

Ass. Cultural Revista
Alella

2022 440

3320

6290000 01

9,00

000150 2022000891 08/03/2022

07/03/2022 PROP VICTORIA SZPUNBERG.
ACTIVITAT
LLETRESCENA

38840945V

SZPUNBERG WITT, VICTORIA 2022 440

3320

2260900 01

300,00

000152 2022000893 09/03/2022

07/03/2022 PROP Inscripció Sopar del
Pèsol

B61630703

VIL.LA MINERVA S.L.

2022 100

9120

2260100 01

27,50

000154 2022000895 10/03/2022

07/03/2022 PROP Assegurança Consell
Esportiu Maresme

G06036188

CONSELL ESPORTIU DEL
MARESME

2022 240

3400

2240000 01

615,00

000155 2022000896 10/03/2022

07/03/2022 PROP SANTI ROVIRA.
REVETLLA DE SANT
JORDI

52274943Z

ROVIRA ODENA, SANTI

2022 440

3320

2260900 01

440,00

000156 2022000897 10/03/2022

07/03/2022 PROP JUDITH NAVARRO.
PETITA COMPANYIA.

46574744C

NAVARRO ROJO, JUDITH

2022 440

3320

2260900 01

165,00

000157 2022000898 10/03/2022

07/03/2022 PROP AULA BGT. SORTIDA
SETMANA D ELA
NATURA. ELS OCELLS
07/03/2022 PROP SERVEI D'AUTOBÚS
TEIÀ-MATARÓ-TEIÀ

B64464001

AULA BGT

2022 440

3320

2260900 01

82,00

B59608083

FERISBUS S.L.

2022 310

1720

2279901 01

495,00

000160 2022000918 11/03/2022

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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18/03/2022 Secretari accidental
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18/03/2022 ALCALDE
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2022

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00051 - Relació 51 de propostes despeses AD per JGL 17-03-2022

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

N.Prop.

Núm. Ope.

D.Prop.
Doc.

B.

Data Ope.

C.

Text

Observacions

NIF.

Raó social interessat

Exer.

C.Org.

C.Fun.

C. Eco.

Sp.

Projecte

Import

AD
000084

2022000580

08/02/2022

PROP

Neteja i desherbatge
aparcament i carrers
Buvisa

B65995029

OBRES I JARDINERIA TOT
VERD SLU

2022 320

1630

2279900 01

2.933,04

000115

2022000750

21/02/2022

PROP

Impressions idverses
exposicions CMC La Unió

77315879E

GARCIA CASELLAS, IVAN

2022 210

3332

2260900 01

1.500,00

000119

2022000755

22/02/2022

PROP

ELISENDA GUIU.
ACTIVITAT BIBLIOTEQUES
AMB DO

46747854D

GUIU PONT ELISENDA

2022 440

3320

2260900 01

200,00

000120

2022000756

22/02/2022

PROP

LAURA PEIRÓ. ACTIVITAT
BIBLIOTEQUES AMB DO

38137317M

PEIRÓ AGUARÓN, LAURA

2022 440

3320

2260900 01

200,00

000121

2022000757

22/02/2022

PROP

ACTURA. MARTA CATALAN.
HORA DEL CONTE MAIG

B65758427

ACTURA 12 SL

2022 440

3320

2260900 01

181,50

000123

2022000759

22/02/2022

PROP

COMPANYIA HOMENOTS HORA
DEL CONTE JULIOL

B67364315

COMPANYIA HOMENOTS, SLU

2022 440

3320

2260900 01

187,55

000124

2022000760

22/02/2022

PROP

LA REPÚBLCIA
SUBSCRIPCIÓ ANUAL

B55107502

MAIG 2011

2022 440

3320

6290000 01

72,00

000128

2022000827

24/02/2022

PROP

Prevenció i control de
plagues edificis
ANTICIMEX

A82850611

ANTICIMEX

2022 310

1720

2279902 01

698,17

000129

2022000828

24/02/2022

PROP

Control trampes
processionària

B61025235

MARTI FABRES

2022 310

1712

2279900 01

716,76

000132

2022000842

25/02/2022

PROP

Tractaments
fitosanitaris orugues
processionaria

B60143187

ALEMANY FITOSANITARIS,
S.L.U

2022 310

1712

2279900 01

411,40

000133

2022000843

25/02/2022

PROP

transport piscina

B60274271

DURA AUTOCARS SL

2022 430

3231

2279900 01

2.112,00

TOTAL RELACIÓ:

18.013,79

S’aprova per unanimitats dels regidors presents

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

2.6. PRP2022/302 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 1690LLY titularitat
CI.S.N. (DNI XXXXX989K). Exp. 2022/468
Exp. Electrònic: 2022/419
Instat per: CI.S.N. (DNI XXXXX989K)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles elèctrics a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per CI.S.N. (DNI XXXXX989K) registre d’entrada núm. 1506
de data 8 de març de 2022, a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles
elèctrics a l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
Marca

Model

MAZDA

MX 30

Matrícula
1690-LLY

Atès que segons la fitxa tècnica i el permís de circulació, el vehicle matrícula 1690-LLY és
un vehicle elèctric.
Atès que aquest vehicle matrícula 1690-LLY va ser adquirit per transferència el 16 de
novembre de 2021 per CI.S.N. (DNI XXXXX989K), causant alta en el padró de l’IVTM a
partir d’aquest exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10-03-2022 al 13-05-2022 es va aprovar en Junta de Govern Local
en data 17-02-2022, s’ha publicat en el BOPB en data 02-03-2022, restant en exposició
pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201004770
per import de 224 € a nom de CI.S.N. (DNI XXXXX989K) corresponent al vehicle Mazda
Mx 30 de 20,76HP, matrícula 1690-LLY.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201004770 per import de 224 € no s’ha fet efectiu.
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La documentació presentada és:
3. Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula 1690-LLY.
4. Còpia del rebut 2201004770 per import 224 €, exercici 2022.
FONAMENTS DE DRET

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:


Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles
elèctrics.



Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.



Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:


Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.



Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de beneficis
fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període voluntari de
pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini de
presentació.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:


Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 1690-LLY, propietat de CI.S.N. (DNI XXXXX989K) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
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Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004770 per import de 224 € a nom de
CI.S.N. (DNI XXXXX989K) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica
exercici 2022 del turisme Mazda Mx 30 de 20,76HP, matrícula 1690-LLY.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 56,00 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de CI.S.N. (DNI XXXXX989K), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Mazda Mx 30 de 20,76 HP,
matrícula 1690-LLY.
224 x 75% = 168 € ; 224 – 168 = 56,00 €
Quart.- Notificar l’acord a CI.S.N. (DNI XXXXX989K) als efectes adients. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 1690-LLY, propietat de CI.S.N. (DNI XXXXX989K) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
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Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004770 per import de 224 € a nom de
CI.S.N. (DNI XXXXX989K) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica
exercici 2022 del turisme Mazda Mx 30 de 20,76HP, matrícula 1690-LLY.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 56,00 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de CI.S.N. (DNI XXXXX989K), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Mazda Mx 30 de 20,76 HP,
matrícula 1690-LLY.
224 x 75% = 168 € ; 224 – 168 = 56,00 €
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Quart.- Notificar l’acord a CI.S.N. (DNI XXXXX989K) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.7. PRP2022/305 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 2572-LSW titularitat
M.V.A. (DNI XXXXX759P). Exp. 2022/426
Exp. Electrònic: 2022/426
Instat per: M.V.A. (DNI XXXXX759P)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles elèctrics a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per M.V.A. (DNI XXXXX759P) registre d’entrada núm. 1525
de 9 de març de 2022, a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles elèctrics a
l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
Marca
Ray Electric Motors

Model
RAY 7.7

Matrícula
2572-LSW

Atès que segons la fitxa tècnica i el permís de circulació, el vehicle matrícula 2572-LSW és
un vehicle elèctric.
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Atès que aquest vehicle matrícula 2572-LSW va ser adquirit per nova matriculació el 16 de
setembre de 2021 per M.V.A. (DNI XXXXX759P), causant alta en el padró de l’IVTM a
partir d’aquest exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10 de març del 2022 al 13 de maig del 2022 es va aprovar en Junta
de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de
març de 2022, restant en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà
de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm.
2201005312 per import de 8,18 € a nom de M.V.A. (DNI XXXXX759P) corresponent al
vehicle Ray Electric Motors RAY 7.7, matrícula 2572-LSW.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201005312 per import de 8,18 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
5. Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula 2572-LSW.
6. Còpia del rebut 2201005312 de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 corresponent al vehicle matrícula 2572-LSW.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:


Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles
elèctrics.



Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.



Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

18/03/2022 Secretari accidental

CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:
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SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de beneficis
fiscals es produirà:



Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.



Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
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- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període voluntari de
pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini de
presentació.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:


Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 2572-LSW, propietat de M.V.A. (DNI XXXXX759P) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
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Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201005312 per import de 8,18 € a nom de
M.V.A. (DNI XXXXX759P) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del vehicle Ray Electric Motors RAY 7.7, matrícula 2572-LSW.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 2,05 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de M.V.A. (DNI XXXXX759P), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel vehicle Ray Electric Motors RAY 7.7,
matrícula 2572-LSW.
8,18 x 75% = 6,13 € ; 8,18 – 6,13 = 2,05 €
Quart.- Notificar l’acord a M.V.A. (DNI XXXXX759P) als efectes adients. “

ANDREU BOSCH I
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 2572-LSW, propietat de M.V.A. (DNI XXXXX759P) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201005312 per import de 8,18 € a nom de
M.V.A. (DNI XXXXX759P) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del vehicle Ray Electric Motors RAY 7.7, matrícula 2572-LSW.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 2,05 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de M.V.A. (DNI XXXXX759P), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel vehicle Ray Electric Motors RAY 7.7,
matrícula 2572-LSW.
8,18 x 75% = 6,13 € ; 8,18 – 6,13 = 2,05 €
Quart.- Notificar l’acord a M.V.A. (DNI XXXXX759P) als efectes adients
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Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.

S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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2.8. PRP2022/306 Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa B-6802-UL titularitat
de MA.R.S. (DNI XXXXX677P). Exp. 2022/442
Exp. Electrònic: 2022/442
Instat per: MA.R.S. (DNI XXXXX677P)
Assumpte: Sol·licitud aplicació exempció en l’impost de vehicles de tracció mecànica
per vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa per al seu ús
exclusiu.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per MA.R.S. (DNI XXXXX677P), registre d’entrada núm.
1584 de data 10/03/2022, a la que sol·licita l’aplicació de l’exempció a l’impost de vehicles
de tracció mecànica pel vehicle:
Marca

Model

AUDI

A4 1.9

Matrícula
B-6802-UL
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Atès que segons còpia de la targeta de reconeixement del grau de discapacitat realitzada
pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
MA.R.S. (DNI XXXXX677P) té un grau del 33% amb validesa indefinida.
Atès que a la instància presentada MA.R.S. (DNI XXXXX677P) sol·licita l’exempció pel seu
vehicle d’ús exclusiu i particular, matrícula B-6802-UL, alta en el nostre municipi per
transferència dins del nostre municipi el 8 de setembre de 2021, i per tant causant alta en
el padró de l’IVTM a nom de MA.R.S. (DNI XXXXX677P) a partir de l’exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10 de març de 2022 al 13 de maig de 2022 es va aprovar en Junta
de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de
març de 2022, restant en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà
de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201004203
per import de 133,09 € a nom de MA.R.S. (DNI XXXXX677P) corresponent al vehicle Audi
A4 1.9 de 12,89 HP, matrícula B-6802-UL.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201004203 per import de 133,09 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
7. Còpia de la targeta de reconeixement del grau de discapacitat a nom de Maria
Angeles Redondo Sánchez.
 Còpia del permís de circulació del vehicle matrícula B-6802-UL.
 Còpia certificat rebuts pendents.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:
-

Article 4, punt 1, apartat g, estaran exempts d’aquest impost els vehicles matriculats
a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, al qual s’aplicarà l’exempció mentre
es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera
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persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent.
Aquesta exempció no serà aplicable als subjectes passius que en siguin
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
-

Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.

-

Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
-

Capítol IV. Concessió de beneficis fiscals. Article 20 punt 4. Amb caràcter general,
la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu. No obstant això, quan
aquests siguin sol·licitats abans de que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa, podrà concedir-se sempre que en la data de meritació del tribut concorrin
els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de
beneficis fiscals es produirà:

ANDREU BOSCH I
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- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període
voluntari de pagament.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:
-

Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca Audi, model A4 1.9 de 12,89 HP, matrícula B-6802-UL a nom de MA.R.S. (DNI
XXXXX677P).
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004203 per import de 133,09 € a nom de
MA.R.S. (DNI XXXXX677P) corresponent al vehicle matrícula B-6802-UL.
Tercer.- Notificar a MA.R.S. (DNI XXXXX677P) als efectes adients. “
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Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca Audi, model A4 1.9 de 12,89 HP, matrícula B-6802-UL a nom de MA.R.S. (DNI
XXXXX677P).
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004203 per import de 133,09 € a nom de
MA.R.S. (DNI XXXXX677P) corresponent al vehicle matrícula B-6802-UL.
Tercer.- Notificar l’acord a MA.R.S. (DNI XXXXX677P) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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2.9. PRP2022/307 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 8340-LTD titularitat de
A.R.G. (DNI XXXXX884R) Exp. 2022/451
Exp. núm.: 2022/451
Instat per: A.R.G. (DNI XXXXX884R)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles elèctrics a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per A.R.G. (DNI XXXXX884R) registre d’entrada núm. 1594
de 10 de març de 2022, a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles elèctrics
a l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
Marca

Model
Fortwo Coupe

SMART

Matrícula
8340-LTD
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Atès que segons el permís de circulació, el vehicle matrícula 8340-LTD és un vehicle
elèctric.
Atès que aquest vehicle matrícula 8340-LTD va ser adquirit per transferència el 16 de
novembre de 2021 per A.R.G. (DNI XXXXX884R), causant alta en el padró de l’IVTM a
partir d’aquest exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10 de març de 2022 al 13 de maig de 2022 es va aprovar en Junta
de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de
març de 2022, restant en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà
de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201004561
per import de 23,35 € a nom d’ A.R.G. (DNI XXXXX884R) corresponent al vehicle Smart
Fortwo Coupe de 7,95 HP, matrícula 8340-LTD.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201004561 per import de 23,35 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
Còpia de la fitxa tècnica i de l’autorització provisional de circulació del vehicle matrícula
.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:


Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles
elèctrics.



Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.
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Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:


Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.



Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
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La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de beneficis
fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període voluntari de
pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini de
presentació.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:


Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.
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CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 8340-LTD, propietat d’ A.R.G. (DNI XXXXX884R) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004561 per import de 23,35 € a nom d’
A.R.G. (DNI XXXXX884R) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Smart Fortwo Coupe de 7,95 HP, matrícula 8340-LTD.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 5,84 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom d’ A.R.G. (DNI XXXXX884R), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Smart Fortwo Coupe de 7,95 HP,
matrícula 8340-LTD.
23,35 x 75% = 17,51 € ; 23,35 – 17,51 = 5,84 €
Quart.- Notificar l’acord a A.R.G. (DNI XXXXX884R) als efectes adients. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la
Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 8340-LTD, propietat d’ A.R.G. (DNI XXXXX884R) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004561 per import de 23,35 € a nom d’
A.R.G. (DNI XXXXX884R) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Smart Fortwo Coupe de 7,95 HP, matrícula 8340-LTD.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 5,84 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom d’ A.R.G. (DNI XXXXX884R), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Smart Fortwo Coupe de 7,95 HP,
matrícula 8340-LTD.
23,35 x 75% = 17,51 € ; 23,35 – 17,51 = 5,84 €
Quart.- Notificar l’acord a A.R.G. (DNI XXXXX884R) als efectes adients.
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S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.10. PRP2022/308 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 8022-LRV titularitat
de O.A.C. (DNI XXXXX307N) Exp. 2022/454
Exp. Electrònic: 2022/454
Instat per: O.A.C. (DNI XXXXX307N)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles elèctrics a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per O.A.C.(DNI XXXXX307N) registre d’entrada núm. 1611
de data 11 de març de 2022, a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles
elèctrics a l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
Marca

Model

Tesla

Model 3

Matrícula
8022-LRV

18/03/2022 Secretari accidental

Atès que aquest vehicle matrícula 8022-LRV va ser adquirit per nova matriculació el 14 de
juliol de 2021 per O.A.C.(DNI XXXXX307N), causant alta en el padró de l’IVTM a partir
d’aquest exercici 2022.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Atès que segons la fitxa tècnica i el permís de circulació, el vehicle matrícula 8022-LRV és
un vehicle elèctric.

Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201000332
per import de 179,22 € a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent al vehicle Tesla
Model 3 de 17,08 HP, matrícula 8022-LRV.

Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10 de març de 2022 al 13 de maig de 2022 es va aprovar en Junta
de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de
març de 2022, restant en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà
de la publicació.

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació
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Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201000332 per import de 179,22 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
- Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula 8022-LRV.
- Còpia del rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022.
FONAMENTS DE DRET
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PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:


Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles
elèctrics.



Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.



Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:


Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.



Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de beneficis
fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període voluntari de
pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini de
presentació.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:


Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
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Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 8022-LRV, propietat de O.A.C.(DNI XXXXX307N) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201000332 per import de 179,22 € a nom de
O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Tesla Model 3 de 17,08 HP, matrícula 8022-LRV.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 45,01 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Tesla Model 3 de 17,08 HP,
matrícula 8022-LRV.
179,22 x 75% = 134,21 € ; 179,22 – 134,21 = 45,01 €
Quart.- Notificar l’acord a O.A.C.(DNI XXXXX307N) als afectes adients. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 8022-LRV, propietat de O.A.C.(DNI XXXXX307N) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201000332 per import de 179,22 € a nom de
O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Tesla Model 3 de 17,08 HP, matrícula 8022-LRV.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 45,01 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Tesla Model 3 de 17,08 HP,
matrícula 8022-LRV.
179,22 x 75% = 134,21 € ; 179,22 – 134,21 = 45,01 €
Quart.- Notificar l’acord a O.A.C.(DNI XXXXX307N) als afectes adients

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.11. PRP2022/309 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 6581-JHF titularitat
de O.A.C. (DNI XXXXX307N) Exp. 2022/455
Exp. núm.: 2022/455
Instat per: O.A.C. (DNI XXXXX307N)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles elèctrics a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per O.A.C.(DNI XXXXX307N) registre d’entrada núm. 1612
de data 11 de març de 2022, a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles
elèctrics a l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
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Marca

Model

Renault

ZOE

Matrícula
6581-JHF

Atès que segons la fitxa tècnica i el permís de circulació, el vehicle matrícula 6581-JHF és
un vehicle elèctric.
Atès que aquest vehicle matrícula 6581-JHF adquirit per nova transferència dins de la
població el 2 de juliol de 2021 per O.A.C.(DNI XXXXX307N), causant alta a nom de
O.A.C.(DNI XXXXX307N) en el padró de l’IVTM a partir d’aquest exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10 de març de 2022 al 13 de maig de 2022 es va aprovar en Junta
de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de
març de 2022, restant en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà
de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201000333
per import de 63,05 € a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent al vehicle Renault
Zoe de 8,34 HP, matrícula 6581-JHF.
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Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201000333 per import de 63,05 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
- Còpia de la fitxa tècnica i de l’autorització provisional de circulació del vehicle
matrícula 6581-JHF.
- Còpia del rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022
corresponent al vehicle matrícula 6581-JHF.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:


Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles
elèctrics.



Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.
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Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:


Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.



Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
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liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de beneficis
fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període voluntari de
pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini de
presentació.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:


Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ

18/03/2022 ALCALDE

Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 6581-JHF, propietat de O.A.C.(DNI XXXXX307N) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201000333 per import de 63,05 € a nom de
O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Renault Zoe de 8,34 HP , matrícula 6581-JHF.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 15,76 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Renault Zoe de 8,34 HP, matrícula
6581-JHF.
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63,05 x 75% = 47,29 € ; 63,05 – 47,29 = 15,76 €
Quart.- Notificar l’acord a O.A.C.(DNI XXXXX307N) als efectes adients.”
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de
funcions a favor de la Junta de Govern Local.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 6581-JHF, propietat de O.A.C.(DNI XXXXX307N) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201000333 per import de 63,05 € a nom de
O.A.C.(DNI XXXXX307N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Renault Zoe de 8,34 HP , matrícula 6581-JHF.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 15,76 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de O.A.C.(DNI XXXXX307N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Renault Zoe de 8,34 HP, matrícula
6581-JHF.
63,05 x 75% = 47,29 € ; 63,05 – 47,29 = 15,76 €
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Quart.- Notificar l’acord a O.A.C.(DNI XXXXX307N) als efectes adients

S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.12. PRP2022/313 Sol·licitud bonificació IVTm vehicle híbrid 1667-LBG titularitat A.S.M.
(DNI XXXXX876E) Exp. 2022/457

Exp. núm.: 2022/457
Instat per: A.S.M. (DNI XXXXX876E)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles híbrids a l’impost de vehicles de
tracció mecànica.
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Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per A.S.M.(DNI XXXXX876E) registre d’entrada núm. 1617
de data 11/03/2022 a la que sol·licita l’aplicació de la bonificació per vehicles híbrids a
l’impost de vehicles de tracció mecànica pel vehicle:
Marca
Model
Matrícula
Toyota
C-HR 1.8
1667-LBG
Atès que segons la fitxa tècnica i permís de circulació el vehicle matrícula 1667-LBG és un
vehicle híbrid que emet unes emissions de CO2 de 86g/km.
Atès que aquest vehicle matrícula 1667-LBG va ser adquirit per transferència el 6 de febrer
de 2020 per part de A.S.M.(DNI XXXXX876E), causant alta en el padró de l’IVTM a partir
de l’exercici 2021.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10-03-2022 al 13-05-2022, es va aprovar en Junta de Govern Local
en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB el 2 de març de 2022, restant en
exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà de la publicació.
Atès que en el padró d’aquest exercici 2022 apareix el rebut número 2201004835 per
import de 133,09 € a nom de A.S.M.(DNI XXXXX876E) corresponent al vehicle marca
Toyota, model C-HR 1.8 de 12,49 HP, matrícula 1667-LBG.
La documentació presentada és:
- Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula 1667-LBG.
- Còpia del rebut de l’impost de vehicles d’aquest exercici 2022 corresponent al
vehicle matrícula 1667-LBG.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:
 Article 5, apartat C, s’estableix una bonificació del 25 per cent per als vehicles
híbrids que utilitzin coma combustible benzina, amb emissions fins a 120 g/km de
CO2.


Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.



Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.



Article 7, punt 3, en els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota
a exigir és prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als
trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
CAPITOL lV. Concessió de beneficis fiscals:
 Article 20, punt 3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.


Article 20, punt 4. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu. No obstant això, quan aquests siguin sol·licitats abans de que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la
data de meritació del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de
beneficis fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període
voluntari de pagament.
- En cas d’ingressos directes, transcorregut un mes des de la seva notificació.
- En cas d’autoliquidacions, transcorregut un mes des de la finalització del termini
de presentació.
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CONCLUSIÓ
Primer: Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 25% per a vehicles híbrids,
al vehicle matrícula.- 1667-LBG propietat de A.S.M.(DNI XXXXX876E) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon: Aprovar la baixa del rebut número 2201004835 per import de 133,09 € a nom de
A.S.M.(DNI XXXXX876E) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Toyota, C-HR 1.8 de 12,49 HP, matrícula 1667-LBG.
Tercer: Aprovar una nova liquidació per import de 99,82 € aplicant la bonificació del 25%
per a vehicles híbrids a nom de A.S.M.(DNI XXXXX876E), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Toyota C-HR 1.8 de 12,49 HP,
matrícula 1667-LBG.
133,09 x 25% = 33,27 € ; 133,09 – 33,27 = 99,82 €. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer: Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 25% per a vehicles híbrids,
al vehicle matrícula.- 1667-LBG propietat de A.S.M.(DNI XXXXX876E) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon: Aprovar la baixa del rebut número 2201004835 per import de 133,09 € a nom de
A.S.M.(DNI XXXXX876E) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Toyota, C-HR 1.8 de 12,49 HP, matrícula 1667-LBG.
Tercer: Aprovar una nova liquidació per import de 99,82 € aplicant la bonificació del 25%
per a vehicles híbrids a nom de A.S.M.(DNI XXXXX876E), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Toyota C-HR 1.8 de 12,49 HP,
matrícula 1667-LBG.
133,09 x 25% = 33,27 € ; 133,09 – 33,27 = 99,82 €.
Quart: Notificar l’acord a A.S.M.(DNI XXXXX876E) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:
 Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
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2.13. PRP2022/314
Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa 6666-LRW
titularitat JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) Exp.2022/ 456
Exp. núm.: 2022/456
Instat per: JG.P.G. (DNI XXXXX991Y)
Assumpte: Sol·licitud aplicació exempció en l’impost de vehicles de tracció mecànica
per vehicles matriculats a nom de persona amb minusvalidesa per al seu ús
exclusiu.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per JG.P.G.(DNI XXXXX991Y), registre d’entrada núm.
1613 de data 11/03/2022, a la que sol·licita l’aplicació de l’exempció a l’impost de vehicles
de tracció mecànica pel vehicle:
Marca
BMW

Model
R 1250

Matrícula
6666-LRW
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Atès que en Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2019 es va acordar concedir
l’exempció en l’IVTM corresponent al vehicle matrícula 1430-KNL, instada per JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y), amb efectes a partir de l’exercici 2019.
Atès que segons informació mensual de trànsit corresponent al mes d’Agost de 2021 el
vehicle matrícula 1430-KNL es va donar de baixa per transferència en data 16 d’agost de
2021.
Atès que segons còpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat realitzada pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) té un grau del 33%.
Atès que segons còpia de la resolució de reconeixement del grau de discapacitat
realitzada pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, recuperada de sol·licitud d’exempció anterior, JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) té un
grau igual o superior al 33% amb efectes des del dia 9 de setembre del 2017 amb validesa
sempre que es mantingui la condició de pensionista de la Seguretat Social.
Atès que a la instància presentada JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) sol·licita l’exempció pel seu
vehicle d’ús exclusiu i particular, matrícula 6666-LRW, alta en el nostre municipi per nova
matriculació el 15 de juliol de 2021, i per tant causant alta en el padró de l’IVTM a partir de
l’exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10-03-2022 al 13-05-2022 es va aprovar en Junta de Govern Local
en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de març de 2022, restant
en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà de la publicació.
Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201003711
per import de 112,07 € a nom de JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle
B.M.W. R1250 de 1254cc, matrícula 6666-LRW.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201003711 per import de 112,07 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
8. Còpia de la resolució de la targeta de reconeixement del grau de discapacitat a
nom de JG.P.G.(DNI XXXXX991Y).
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Còpia del permís de circulació del vehicle matrícula 6666-LRW.

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:
-

Article 4, punt 1, apartat g, estaran exempts d’aquest impost els vehicles matriculats
a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, al qual s’aplicarà l’exempció mentre
es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera
persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent.
Aquesta exempció no serà aplicable als subjectes passius que en siguin
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

-

Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.

-

Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.

18/03/2022 ALCALDE

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
-

Capítol IV. Concessió de beneficis fiscals. Article 20 punt 4. Amb caràcter general,
la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu. No obstant això, quan
aquests siguin sol·licitats abans de que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa, podrà concedir-se sempre que en la data de meritació del tribut concorrin
els requisits que habilitin per gaudir-ne.

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud
de beneficis fiscals es produirà:

ANDREU BOSCH I
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- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període
voluntari de pagament.
TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:
-

Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2
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CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca B.M.W., model R 1250 de 1254 cc, matrícula 6666-LRW a nom de JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y).
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201003711 per import de 112,07 € a nom de
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle matrícula 6666-LRW.
Tercer.- Notificar l’acord a JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) als efectes adients. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
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Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca B.M.W., model R 1250 de 1254 cc, matrícula 6666-LRW a nom de JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y).
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201003711 per import de 112,07 € a nom de
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle matrícula 6666-LRW.
Tercer.- Notificar l’acord a JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.14. PRP2022/315 Sol·licitud exempció IVTM per minusvalidesa 3004-FKC titularitat
P.M.V.(DNI XXXXX105L) Exp. 2022/472
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Exp.
núm.:
2022/456
Instat per: JG.P.G. (DNI XXXXX991Y)
Assumpte: Sol·licitud aplicació exempció en l’impost de vehicles de tracció mecànica
per vehicles matriculats a nom de persona amb minusvalidesa per al seu ús
exclusiu.
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància presentada per JG.P.G.(DNI XXXXX991Y), registre d’entrada núm.
1613 de data 11/03/2022, a la que sol·licita l’aplicació de l’exempció a l’impost de vehicles
de tracció mecànica pel vehicle:
Marca
BMW

Model
R 1250

Matrícula
6666-LRW

Atès que en Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2019 es va acordar concedir
l’exempció en l’IVTM corresponent al vehicle matrícula 1430-KNL, instada per JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y), amb efectes a partir de l’exercici 2019.
Atès que segons informació mensual de trànsit corresponent al mes d’Agost de 2021 el
vehicle matrícula 1430-KNL es va donar de baixa per transferència en data 16 d’agost de
2021.
Atès que segons còpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat realitzada pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) té un grau del 33%.
Atès que segons còpia de la resolució de reconeixement del grau de discapacitat
realitzada pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, recuperada de sol·licitud d’exempció anterior, JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) té un
grau igual o superior al 33% amb efectes des del dia 9 de setembre del 2017 amb validesa
sempre que es mantingui la condició de pensionista de la Seguretat Social.
Atès que a la instància presentada JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) sol·licita l’exempció pel seu
vehicle d’ús exclusiu i particular, matrícula 6666-LRW, alta en el nostre municipi per nova
matriculació el 15 de juliol de 2021, i per tant causant alta en el padró de l’IVTM a partir de
l’exercici 2022.
Atès que el padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica d’aquest exercici 2022, amb
període de pagament 10-03-2022 al 13-05-2022 es va aprovar en Junta de Govern Local
en data 17 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOPB en data 2 de març de 2022, restant
en exposició pública per un termini d’un mes comptat de l’endemà de la publicació.
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Atès que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el rebut núm. 2201003711
per import de 112,07 € a nom de JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle
B.M.W. R1250 de 1254cc, matrícula 6666-LRW.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201003711 per import de 112,07 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
9. Còpia de la resolució de la targeta de reconeixement del grau de discapacitat a
nom de JG.P.G.(DNI XXXXX991Y).
 Còpia del permís de circulació del vehicle matrícula 6666-LRW.
FONAMENTS DE DRET

18/03/2022 ALCALDE

PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, contempla el següent:
-

Article 4, punt 1, apartat g, estaran exempts d’aquest impost els vehicles matriculats
a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, al qual s’aplicarà l’exempció mentre
es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera
persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent.
Aquesta exempció no serà aplicable als subjectes passius que en siguin
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

-

Article 7, període impositiu i acreditament de l’impost, punt 1, el període impositiu
coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició del vehicle.

-

Article 7, punt 2, l’impost es merita el primer dia del període impositiu.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

SEGON.- L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic municipal concreta:
-

Capítol IV. Concessió de beneficis fiscals. Article 20 punt 4. Amb caràcter general,
la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu. No obstant això, quan
aquests siguin sol·licitats abans de que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa, podrà concedir-se sempre que en la data de meritació del tribut concorrin
els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud de
beneficis fiscals es produirà:
- En el cas de liquidacions incloses en padró, amb la finalització del període
voluntari de pagament.

TERCER.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla:
-

Article 14, punt 2, lletra ”c) Termini interposició”, El recurs de reposició s’interposarà
dins del termini d’un mes comptat a partir del dia següent el de la finalització del
període d’exposició pública dels corresponent padrons.

CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca B.M.W., model R 1250 de 1254 cc, matrícula 6666-LRW a nom de JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y).
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Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201003711 per import de 112,07 € a nom de
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle matrícula 6666-LRW.
Tercer.- Notificar l’acord a JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) als efectes adients. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, es parer d’aquests informants que a la Junta
de Govern Local, a proposta de la Regidoria competent, acordi:
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 l’exempció per minusvalidesa al vehicle
marca B.M.W., model R 1250 de 1254 cc, matrícula 6666-LRW a nom de JG.P.G.(DNI
XXXXX991Y).
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201003711 per import de 112,07 € a nom de
JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) corresponent al vehicle matrícula 6666-LRW.
Tercer.- Notificar l’acord a JG.P.G.(DNI XXXXX991Y) als efectes adients.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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2.15 PRP2022/267 OVP carrer Folch i Torras, 18. Exp. 2022/105.
Exp. núm.: 2022/105
Assumpte: OVP reserva estacionament per mudança
Instat per: MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL
Situació: carrer Folch i Torras, 18
Vista la instància presentada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL amb
registre d’entrada núm. 395 de data 20 de gener de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de
la via pública al carrer Folch i Torras, 18 per reserva estacionament per mudança, amb
una ocupació de 15 m.l. el dia 28 de gener de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
30 m² sol·licitats al carrer Folch i Torres, número 18, el dia 28 de gener de 2022.”
Comprovada l’autoliquidació realitzada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE,
SL per import de 32,80€ en data 20 de gener de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
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Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al carrer Folch i Torras,
18 per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 15 m.l. el dia 28 de
gener de 2022, instada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 20 de gener de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.16. PRP2022/269 OVP carrer Victor Font Gual, 17. Exp. 2022/151
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Exp. núm.: 2022/151
Assumpte: OVP reserva estacionament per mudança
Instat per: S.N.G.
Situació: carrer Victor Font Gual, 17
Vista la instància presentada per S.N.G. amb registre d’entrada núm. 520 de data 26 de
gener de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al carrer Victor Font Gual, 17
per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 30 m² el dia 7 de febrer de
2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
30 m2 sol·licitats al carrer Victor Font Gual, número 17, el dia 7 de febrer de 2022..”
Comprovada l’autoliquidació realitzada per S.N.G. per import de 32,80€ en data 26 de
gener de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al carrer Victor Font
Gual, número 17 per estacionament per mudança, amb una ocupació de 30 m² el dia 7 de
febrer de 2022, instada per S.N.G.

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 20 de gener de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.17. PRP2022/271 OVP passeig del Castanyer, 8. Exp. 2022/187
Exp. núm.: 2022/187
Assumpte: OVP amb sacs materials obres
Instat per: L.M.DC.
Situació: Passeig del Castanyer, 8

18/03/2022 ALCALDE

Vista la instància presentada per L.M.DC. amb registre d’entrada núm. 610 de data 31 de
gener de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al Passeig del Castanyer, 8
amb sacs per materials obra, amb una ocupació de 2 m² del dia 1 de febrer al dia 10 de
febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“S’ha comprovat que l’ocupació realitzada és la que s’indica en el full de control adjunts,
corresponents al mes de febrer de 2022, resultant una ocupació de:
SUPERFICIE
2 m2

DIES
5

”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

Comprovada l’autoliquidació realitzada per L.M.DC. per import de 50,47 € en data 31 de
gener de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Tarifa segona: ocupació amb materials de
construcció:
1) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitament anàlegs:
Per m² o fracció, al dia:
Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
Resta de carrers :
(Quota mínima 50,47 €).
PROPOSTA

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

0,43 €
0,37 €

Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al Passeig del
Castanyer, 8 per sacs de materials construcció, amb una ocupació de 2 m², del dia 1 de
febrer al dia 10 de febrer de 2022, instada per L.M.DC.
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 21, Tarifa segona 1) per m² o fracció, al dia:
Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
Resta de carrers :
(Quota mínima 50,47 €).
Autoliquidació abonada en data 31 de gener de 2022 = 50,47 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €

0,43 €
0,37 €

S’aprova per unanimitats dels regidors presents

2.18. PRP2022/272 OVP Can Nadal, 19. Exp. 2022/198.

18/03/2022 ALCALDE

Exp. núm.: 2022/198
Assumpte: OVP reserva estacionament per mudança
Instat per: MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL
Situació: carrer Can Nadal, 19
Vista la instància presentada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL amb
registre d’entrada núm. 649 de data 1 de febrer de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de
la via pública al carrer Can Nadal, 19 per reserva estacionament per mudança, amb una
ocupació de 15 m.l. el dia 9 de febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
15m2 sol·licitats al carrer Can Nadal, número 19, el dia 9 de febrer de 2022.”
Comprovada l’autoliquidació realitzada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE,
SL per import de 32,80€ en data 1 de febrer de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al carrer Can Nadal, 19
per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 15 m.l. el dia 9 de febrer
de 2022, instada per MUDANCES I GUARDAMOBLES ERRA MGE, SL

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 1 de febrer de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents

2.19. PRP2022/273 OVP Pg. La Riera, 66. Exp. 2022/203.

18/03/2022 ALCALDE

Exp. núm.: 2022/203
Assumpte: OVP reserva estacionament per camió per treure runes i terres
Instat per: JA.S.R.
Situació: Pg. La Riera, 66
Vista la instància presentada per JA.S.R. amb registre d’entrada núm. 685 de data 2 de
febrer de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al Pg. La Riera, 66 per
reserva estacionament per camió per treure runes i terres, amb una ocupació de 26 m² els
dies 4 i 5 de febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
26m2 sol·licitats al carrer Pg. La Riera, 66 els dies 4 i 5 de febrer de 2022.”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

Comprovada l’autoliquidació realitzada per JA.S.R. per import de 42,64 € en data 2 de
febrer de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al Pg. La Riera, 66 per
reserva estacionament per camió per treure runes i sorra, amb una ocupació de 26 m² els
dies 4 i 5 de febrer de 2022, instada per JA.S.R.
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades
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Origen: Origen administració
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Autoliquidació abonada en data 1 de febrer de 2022 = 42,64 €
(0,82 x 26 m² x 2 dies = 42,64 €)
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.20. PRP2022/275 OVP carrer Mossèn Cinto Verdaguer/Llevant. Exp. 2022/219.
Exp. núm.: 2022/219
Assumpte: OVP reserva estacionament per mudança
Instat per: M.G.A.
Situació: carrer Mossèn Cinto Verdaguer/Llevant
Vista la instància presentada per M.G.A. amb registre d’entrada núm. 742 de data 4 de
febrer de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer/Llevant per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 6 m² el
dia 12 de febrer de 2022.

18/03/2022 ALCALDE

Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
6m2 sol·licitats al carrer Llevant, cantonada amb carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el dia 12
de febrer de 2022.”
Comprovada l’autoliquidació realitzada per M.G.A. per import de 32,80€ en data 3 de
febrer de 2022.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer/ Llevant per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 6 m² el
dia 12 de febrer de 2022, instada per M.G.A.
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 3 de febrer de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.21. PRP2022/277 OVP c/ Eric R. Svensson, 7-11 i Av. J.R. Suarez Llanos, 41. Exp.
2022/232.
Exp. núm.: 2022/219
Assumpte: OVP reserva estacionament per mudança
Instat per: M.G.A.
Situació: carrer Mossèn Cinto Verdaguer/Llevant
Vista la instància presentada per M.G.A. amb registre d’entrada núm. 742 de data 4 de
febrer de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer/Llevant per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 6 m² el
dia 12 de febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Comprovada l’autoliquidació realitzada per M.G.A. per import de 32,80€ en data 3 de
febrer de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).
PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer/ Llevant per reserva estacionament per mudança, amb una ocupació de 6 m² el
dia 12 de febrer de 2022, instada per M.G.A.
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 3 de febrer de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE

“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
6m2 sol·licitats al carrer Llevant, cantonada amb carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el dia 12
de febrer de 2022.”

S’aprova per unanimitats dels regidors presents

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2.22. PRP2022/282 OVP carrer dels Pins. Exp. 2022/278.
Exp. núm.: 2022/278
Assumpte: OVP reserva estacionament per camió
Instat per: FUNDACIÓ CEO DEL MARESME
Situació: c/ dels Pins
Vista la instància presentada per FUNDACIÓ CEO DEL MARESME amb registre d’entrada
núm. 960 de data 11 de febrer de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al c/
dels Pins (inici carrer) per reserva estacionament per camió, amb una ocupació de 10 m.l.
el dia 15 de febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
20m2 sol·licitats al carrer Pins, el dia 15 de febrer de 2022.”
Comprovada l’autoliquidació realitzada per FUNDACIÓ CEO DEL MARESME per import
de 32,80 € en data 11 de febrer de 2022.

18/03/2022 ALCALDE

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, article 6 “Quota tributària”, tarifa segona per la reserva de
parada o estacionament de vehicles a la via pública:
Amb caràcter ocasional al dia:
A) estacionament i reserva ocasional d’aparcament a la via pública de camions,
grues autopropulsades o remolcades i vehicles semblants: 0,82 € / m².

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de via pública ocasional al c/ dels Pins (inici
carrer), per reserva estacionament per camió, amb una ocupació de 10 m.l. el dia 15 de
febrer de 2022, instada per FUNDACIÓ CEO DEL MARESME
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 17, Art. 6
A) Amb caràcter ocasional al dia: 0,82 € per m².
(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €)
Autoliquidació abonada en data 11 de febrer de 2022 = 32,80 €
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

(Quota mínima equivalent a l’ocupació de 20 m² per 2 dies = 32,80 €).

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta_TD10 -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2.23. PRP2022/283
2022/306.

OVP c/ Garbí, 1 tall carrer per soterrament línies telèfon. Exp.

Exp. núm.: 2021/306
Assumpte: OVP tall carrer per treballs soterrament línies telefòniques
Instat per: I.P.G. en repr. RASIC BUSINESS BROKER, SL
Situació: C/ Garbí, 1
Vista la instància presentada per : I.P.G. en repr. RASIC BUSINESS BROKER, SL, amb
registre d’entrada núm. 1065 de 16 de febre de 2022, en la que sol·licita l’ocupació de la
via pública al C/ Garbí, 1, per tall carrer per treballs soterrament línies telefòniques, amb
una ocupació de 300 m² els dies 22 i 23 de febrer de 2022.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022, en el
que diu textualment:
“Realitzat control de la reserva de referencia s’ha pogut comprovar que es van ocupar els
300m2 sol·licitats al carrer Garbí número 1, els dies 21 i 22 de febrer de 2022.“

18/03/2022 ALCALDE

Comprovada l’autoliquidació realitzada per: I.P.G. en repr. RASIC BUSINESS BROKER,
SL. per import de 222 € en data 18 de febrer de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Tarifa segona: ocupació amb materials de
construcció:
1) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitament anàlegs:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
Resta de carrers :
(Quota mínima 50,47 €).

0,43 €
0,37 €

PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de la via pública al C/ Garbí, 1 per tall carrer per
treballs soterrament línies telefòniques, amb una ocupació de 300 m² els dies 22 i 23 de
febrer de 2022.
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 21, Tarifa segona 1) per m² o fracció, al dia:
Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
0,43 €
Resta de carrers :
0,37 €
(Quota mínima 50,47 €).
Autoliquidació abonada en data 18 de febrer de 2022 = 222 €
(0,37 x 300 m² x 2 dies = 222 €)
Total pendent a liquidar = 0,00 €
S’aprova per unanimitats dels regidors presents

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

18/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

Per m² o fracció, al dia:

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

1d1ac6d194ab4ff9bd7e718f15cf3dc8001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Classificador:Acta_TD10 -
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2.24. PRP2022/303 OVP contenidors materials construcció Exp. 2022/852
Exp. núm.: 2021/852
Assumpte: OVP contenidors materials construcció
Instat per: M.C.O. (dni *****331D)
Situació: Av. Comtes Alba de Liste, 23
Vista la instància presentada per M.C.O. amb registre d’entrada núm. 3396 de 26 de maig
de 2021, en la que sol·licita l’ocupació de la via pública a l’Av. Comtes Alba de Liste, 23,
amb contenidor per materials construcció, amb una ocupació de 8 m² del dia 31 de maig al
15 de juny de 2021.
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 17 de novembre,
corresponent a una ocupació parcial per un període de 5 mesos (de maig a setembre de
2021), en el que diu textualment:
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“
S’ha comprovat que l’ocupació realitzada és la que s’indica en els fulls de control adjunts,
corresponents als mesos de maig a setembre de 2021, resultant una ocupació de:
SUPERFICIE
DIES
8 m2
112
“
Vist l’informe de conformitat del servei de la Policia Local de data 1 de març de 2022,
corresponent a l’ocupació definitiva per un període de 2 mesos (octubre i novembre de
2021), en el que diu textualment:
“S’ha comprovat que l’ocupació realitzada és la que s’indica en els fulls de control adjunts,
corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2021, resultant una ocupació de:
SUPERFICIE
DIES
8 m2
44
“
Vist que en la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2021,
es va acordar la concessió de la ocupació parcial pel període de maig a setembre, sense
realitzar la corresponent liquidació complementària.
Comprovada l’autoliquidació realitzada per M.C.O. per import de 50,47 € en data 26 de
maig de 2021.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.-Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Tarifa segona: ocupació amb materials de
construcció:
1) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitament anàlegs:
Per m² o fracció, al dia:
Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
Resta de carrers :
(Quota mínima 50,47 €).
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0,43 €
0,37 €

PROPOSTA
Primer.- Autoritzar la reserva d’ocupació de la via pública a l’Avinguda Comtes Alba de
Liste, 23, per contenidor materials construcció, amb una ocupació de 8 m² durant .......
Segon.- Aprovar la liquidació de la Taxa per ocupació via pública d’acord amb l’Ordenança
fiscal núm. 21, Tarifa segona 1) per m² o fracció, al dia:
Carrers de 1a categoria: Pg. La Riera, C. Pere Noguera,
Pl. de la Cooperativa, Pl. Mil·lenari i Pl. Catalunya :
Resta de carrers :
(Quota mínima 50,47 €).

0,43 €
0,37 €

Ocupació de maig a setembre 2021: 0,37 x 8 m² x 112 dies = 331,52 €
Ocupació d’octubre a novembre 2021: 0,37 x 8 m² x 44 dies = 130, 24 €
Autoliquidació abonada en data 26 de maig de 2021 = 50,47 €
Total pendent a liquidar = 411,29 €
(331,52 € + 130,24 € = 461,76 € - 50,47 €)
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
18/03/2022 ALCALDE

2.25. PRP2022/243 Proposta d'acord de la JGL concessió de subvenció econòmica
a l'entitat Caritas-Parròquia de Sant Martí de Teià per a l'any 2022. Exp. 2022/309.

Vista la proposta del Regidor de Serveis Socials, de data 17 de febrer de 2022, referent a
la concessió directa de subvenció a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE
TEIÀ, d’import de 3.450 €, destinada a la compra d’aliments per al centre de distribució
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solidària d’aliments (DISA).
Atès que la referida proposta de concessió de subvenció econòmica directa es pot
considerar justificada conforme al que estableix l’article 22.2,c) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, per quedar acreditada la conveniència de raons
d’interès públic, social i humanitari, degudament motivades, que dificulten la seva
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convocatòria.
Atesa l’existència de crèdit per a la despesa a la partida 410 2310 4890000 del
Pressupost General de Despeses vigent, segons document ADO de data 25 febrer de
2022.
Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 048/2022, de data 24 de
febrer de 2022, amb resultat de fiscalització FAVORABLE i que diu

“
Document

Acta de fiscalització

Nº informe
acta

/ 048/2022
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Matèria

Subvencions

Nº exp. / relació

Assumpte

Subvenció d’atorgament directe a l’entitat CARITAS PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ

Proposta

Regidoria
Serveis Socials

Fase

ADO

Import total

3.450,00 €

Aplicació
psp.

410 2310 4890000

Anualitats

2021

Resultat

FAVORABLE

de Òrgan
competent

2022/309

Junta de Govern

Vista l’esborrany del conveni regulador de subvenció d’atorgament directe a favor de
l’entitat CARITAS –PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE TEIÀ pel finançament de serveis i
/o programes de suport a persones i famílies del municipi de Teià en situacions
desfavorables.
Vista la proposta de concessió de la subvenció la corresponent proposta de despesa, per
import total de 3.450 € amb càrrec a l’aplicació 410/2310/4890000, formulada pel regidor
de Serveis Socials.
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Vist el certificat d’existència de crèdit per import de 3.450,00 €
La Interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, d’acord amb el que estableix l’article
214 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, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per
A) Estatal
-

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles189.2, 214 a 217 i 220.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), preceptes que tenen
caràcter bàsic.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
B) Autonòmica
-

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles. 239 a 241
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C) Local
Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de 2007.
Bases d’execució del pressupost.
Quant a la prelació de fonts, en tot allò que no regulin la Llei general de subvencions i les
disposicions de desenvolupament, són d’aplicació les normes del Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat (article 5è LGS).
SEGON.- La Corporació no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions, que d’acord amb
l’art.8.1 LGS ha de precedir a l’establiment de tota subvenció.
TERCER.- D’acord amb l’article 22.1 LGS el procediment ordinari per l’atorgament de
subvencions és el de concurrència competitiva, i únicament es poden atorgar mitjançant
concessió directa en els supòsits de l’apartat 2n del mateix article. En el present expedient
s’empara l’atorgament directe en la concurrència de raons d’interès públic, social i
humanitari, que dificulten la seva convocatòria (article 22.2 c) LGS).
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QUART.- El projecte, acció, conducta o situació a finançar té per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública, (art. 2.1.c
LGS).
CINQUÈ.- L’article 28.1 LG estableix que la resolució de concessió i, en el seu cas, els
convenis a través dels quals es vehiculin les subvencions d’atorgament directe establiran
les condicions i els compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta
Llei, i afegeix que els convenis seran l’instrument habitual per vehicular les subvencions
previstes amb caràcter nominatiu en els pressupostos de les corporacions locals.
S’ha verificat que el conveni proposat inclou els extrems assenyalats en l’article 65.3
RLGS, això és:
a)
b)
c)
d)
e)

Objecte i beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària. La clàusula tercera
concreta l’actuació subvencionada (“consum d’aigua i llum, així com la compra
d’aliments per la seva distribució social”).
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia individualitzada
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, etc.
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons.
Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte.
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SISÈ.- Quant als requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions:
a) Consta declaració responsable del subjecte beneficiari d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art.24 RLGS).
b) Consta declaració responsable del subjecte beneficiari que no està incurs en cap
de les prohibicions assenyalades en els números 2 i 3 de l’article 13 LGS (article 26
RLGS).
SETÈ.- De conformitat amb l’habilitació continguda en l’article 34.4 LGS, i allò que disposa
l’article 15.5 OGS-Teià, la proposta de conveni contempla el pagament del 75% de
l’import de la subvenció amb anterioritat a 31 de desembre de 2022, això és, de forma
anticipada a la justificació de la subvenció.
L’article 34.5 LGS estableix que es podrà realitzar el pagament de la subvenció en tant el
beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.
S’ha acreditat per part del departament de Recaptació que el subjecte proposat com
beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’entitat local com
disposen els articles 189.2 TRLHL i 9 RD 500/1990.
VUITÈ.- Existeix crèdit adequat i suficient al qual imputar la despesa proposada en
l’aplicació pressupostària 410/2310/4890000 del pressupost de l’exercici 2022.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
que es sotmet a aprovació és de FAVORABLE.”
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
Primer.- AUTORITZAR, DISPOSAR la despesa i RECONÈIXER l’obligació, d’import de 3.450
€, amb càrrec a la partida 410 2310 4890000 del Pressupost General de Despeses de 2022,
en concepte de subvenció econòmica directa a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ
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DE TEIÀ, destinada a la compra d’aliments per al centre de distribució solidària d’aliments
(DISA).
Segon.- ORDENAR el pagament a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ
de l’import de 2.587,5 €, corresponent al 75% de la subvenció concedida a l’apartat anterior,
condicionat a la signatura del conveni regulador de la subvenció.
Tercer.- APROVAR l’esborrany del conveni regulador de subvenció a favor de l’entitat
CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
2.26. PRP2022/245

Proposta d'acord JGL concessió de subvenció econòmica per a

l'any 2022 a l'associació GRAM. Exp. 2022/249
Vista la proposta del Regidor de Serveis Socials, de data 17 de febrer de 2022, referent a la

18/03/2022 ALCALDE

concessió directa de subvenció a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ,
d’import de 3.450 €, destinada a la compra d’aliments per al centre de distribució solidària
d’aliments (DISA).
Atès que la referida proposta de concessió de subvenció econòmica directa es pot
considerar justificada conforme al que estableix l’article 22.2,c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per quedar acreditada la conveniència de raons
convocatòria.
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Atesa l’existència de crèdit per a la despesa a la partida 410 2310 4890000 del Pressupost
General de Despeses vigent, segons document ADO de data 25 febrer de 2022.
Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 048/2022, de data 24 de
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febrer de 2022, amb resultat de fiscalització FAVORABLE i que diu

“
Document

Acta de fiscalització

Nº informe / acta

048/2022

Matèria

Subvencions

Nº exp. / relació

2022/309

Assumpte

Subvenció d’atorgament directe
PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ

Proposta

Regidoria de Serveis Òrgan competent
Socials

Junta de Govern

Fase

ADO

Import total

3.450,00 €

Aplicació psp.

410 2310 4890000

Anualitats

2021

Resultat

FAVORABLE

a

l’entitat
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CARITAS

-

Vista l’esborrany del conveni regulador de subvenció d’atorgament directe a favor de
l’entitat CARITAS –PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE TEIÀ pel finançament de serveis i
/o programes de suport a persones i famílies del municipi de Teià en situacions
desfavorables.
Vista la proposta de concessió de la subvenció la corresponent proposta de despesa, per
import total de 3.450 € amb càrrec a l’aplicació 410/2310/4890000, formulada pel regidor
de Serveis Socials.
Vist el certificat d’existència de crèdit per import de 3.450,00 €
La Interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, d’acord amb el que estableix l’article
214 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, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per
A) Estatal
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles189.2, 214 a 217 i 220.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), preceptes que tenen
caràcter bàsic.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
B) Autonòmica
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-

-

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles. 239 a 241
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C) Local
Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de 2007.
Bases d’execució del pressupost.
Quant a la prelació de fonts, en tot allò que no regulin la Llei general de subvencions i les
disposicions de desenvolupament, són d’aplicació les normes del Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat (article 5è LGS).
SEGON.- La Corporació no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions, que d’acord amb
l’art.8.1 LGS ha de precedir a l’establiment de tota subvenció.
TERCER.- D’acord amb l’article 22.1 LGS el procediment ordinari per l’atorgament de
subvencions és el de concurrència competitiva, i únicament es poden atorgar mitjançant
concessió directa en els supòsits de l’apartat 2n del mateix article. En el present expedient
s’empara l’atorgament directe en la concurrència de raons d’interès públic, social i
humanitari, que dificulten la seva convocatòria (article 22.2 c) LGS).
QUART.- El projecte, acció, conducta o situació a finançar té per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública, (art. 2.1.c
LGS).
CINQUÈ.- L’article 28.1 LG estableix que la resolució de concessió i, en el seu cas, els
convenis a través dels quals es vehiculin les subvencions d’atorgament directe establiran
les condicions i els compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta
Llei, i afegeix que els convenis seran l’instrument habitual per vehicular les subvencions
previstes amb caràcter nominatiu en els pressupostos de les corporacions locals.
S’ha verificat que el conveni proposat inclou els extrems assenyalats en l’article 65.3
RLGS, això és:
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f)
g)
h)
i)
j)

Objecte i beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària. La clàusula tercera
concreta l’actuació subvencionada (“consum d’aigua i llum, així com la compra
d’aliments per la seva distribució social”).
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia individualitzada
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, etc.
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons.
Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte.

SISÈ.- Quant als requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions:
c) Consta declaració responsable del subjecte beneficiari d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art.24 RLGS).
d) Consta declaració responsable del subjecte beneficiari que no està incurs en cap
de les prohibicions assenyalades en els números 2 i 3 de l’article 13 LGS (article 26
RLGS).
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SETÈ.- De conformitat amb l’habilitació continguda en l’article 34.4 LGS, i allò que disposa
l’article 15.5 OGS-Teià, la proposta de conveni contempla el pagament del 75% de
l’import de la subvenció amb anterioritat a 31 de desembre de 2022, això és, de forma
anticipada a la justificació de la subvenció.
L’article 34.5 LGS estableix que es podrà realitzar el pagament de la subvenció en tant el
beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.
S’ha acreditat per part del departament de Recaptació que el subjecte proposat com
beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’entitat local com
disposen els articles 189.2 TRLHL i 9 RD 500/1990.
VUITÈ.- Existeix crèdit adequat i suficient al qual imputar la despesa proposada en
l’aplicació pressupostària 410/2310/4890000 del pressupost de l’exercici 2022.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
que es sotmet a aprovació és de FAVORABLE.”
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
Primer.- AUTORITZAR, DISPOSAR la despesa i RECONÈIXER l’obligació, d’import de 3.450
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€, amb càrrec a la partida 410 2310 4890000 del Pressupost General de Despeses de 2022,
en concepte de subvenció econòmica directa a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ
DE TEIÀ, destinada a la compra d’aliments per al centre de distribució solidària d’aliments
(DISA).
Segon.- ORDENAR el pagament a l’entitat CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ
de l’import de 2.587,5 €, corresponent al 75% de la subvenció concedida a l’apartat anterior,
condicionat a la signatura del conveni regulador de la subvenció.
Tercer.- APROVAR l’esborrany del conveni regulador de subvenció a favor de l’entitat
CÀRITAS-PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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2.27. PRP2022/298 Aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació del
Sector “Les Delícies”. Exp. 2022/63.
PRP2022/298. Assumpte: Aprovació inicial de la constitució de la Junta de
Compensació del Sector “Les Delícies”
Vist el Projecte d'estatuts i bases d'actuació presentat pels propietaris de la unitat d'actuació,
en relació amb la pròxima constitució de la Junta de Compensació per a la seva urbanització:
Instrument de Planejament

Pla de Millora Urbana

Unitat d'Actuació Afectada

Sector “Les Delícies”

A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Sol·licitud de l'Interessat

23.12.2021

Observacions
i

28.01.2022
Informe de Secretaria

18/03/2022 ALCALDE

Informe

dels

Serveis

23.02.2022
Tècnics 01.03.2022

Municipals
De conformitat amb l'article 119.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 21.1.j)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
PRIMER. Aprovar inicialment els Projectes d'Estatuts i de Bases d'Actuació
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redactats amb base en la pròxima constitució de la Junta de Compensació per a la
urbanització de la unitat d'execució indicada d'aquest Municipi.
SEGON. Sotmetre a informació pública el Projecte d'Estatuts i les Bases d'Actuació,
mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, així com, donar audiència als interessats per termini comú d'un
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mes, i tot això a l'efecte de que puguin formular-se quantes al·legacions, suggeriments o
reclamacions poguessin estimar-se com a pertinents pels interessats.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.teia.cat.]
TERCER. Conclosos els anteriors tràmits, es remetrà l'expedient a aquesta Alcaldia
per a la seva aprovació definitiva previs informes dels Serveis Tècnics Municipals, i de
l'Informe-proposta de Secretaria.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
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2.28. PRP2022/316 Declaració de la no eficàcia de la comunicació prèvia de primera
utilització i ocupació d’edificis i construccions instada per RM. L.R. Exp. 2021/1143
Vista la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions
presentada per RM. L. R. (XXXXX010D), registre d’entrada núm. 4820 de data 20/07/2021,
en relació amb l’edifici d’apartaments situat al carrer Camèlia, 19, i efectuada visita
d’inspecció per part d’aquest Servei Tècnic.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 14/03/2022, que es transcriu a
continuació:

« Vista la documentació presentada, registre d’entrada núm. 4820 de data 20/07/2021 i
núm. 1411 de data 03/03/2022 , en relació amb la comunicació prèvia de primera utilització
i ocupació d’edificis i construccions presentada per RM. L. R, en relació amb l’edifici
d’apartaments situat al carrer Camèlia, 19, cal indicar el següent:
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RESULTA:
L’obra executada s’ajusta a la llicència urbanística núm. 02/17 concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 19/01/2017, i llicència annexa concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 20/04/2021.
Procedeix incorporar la documentació presentada Certificat de Final d’Obres, Comunicació
de Final de Coordinació de Seguretat i Salut, Annex “a” del Certificat Final d’obra, Text
refós del Projecte Bàsic i Executiu, Alta davant la Gerència del Cadastre, Certificat d’acte
de comprovació: prevenció i seguretat en cas d’incendi.
No es pot emetre informe favorable fins que es prenguin les següents mesures
correctores:
Cal donar compliment a les següents condicions particulars que consten a la llicència
d’obres, que estan directament relacionades amb les condicions d’us de l’edificació:
Núm. 6 – Es procedirà a la sol·licitud i declaració responsable per a la inscripció
d’establiments hotelers al Registre de Turisme de Catalunya.
Núm. 8 – Cal que una vegada finalitzades les obres i previ a l’inici de l’activitat, es
comuniqui l’inici de l’activitat d’acord amb la normativa vigent.
Termini: 1 mes »
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Aquesta Regidoria proposa, a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.-DECLARAR la no eficàcia de la comunicació prèvia de primera utilització i
ocupació d’edificis i construccions de l’edifici d’apartaments situat al carrer Camèlia, 19,
relacionada amb l’expedient d´obres núm. 2016/05, llicència urbanística 02/2017, instada
per RM. L. R. (XXXXX010D), pels motius que s’indiquen en l’informe emès pel Servei
Tècnic Municipal, de data 14/03/2022, anteriorment transcrit.
Segon.- REQUERIR a la persona interessada perquè en el termini d’ UN MES, realitzi les
actuacions que es descriuen en l’informe tècnic que es transcriu en els antecedents
d’aquesta resolució, a fi que ajusti les obres i/o les actuacions realitzades al contingut de la
comunicació prèvia efectuada, de conformitat amb el que disposa l’article 205.3 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
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Tercer.- ATORGAR a la persona interessada un termini de QUINZE DIES HÀBILS
d’audiència en l’expedient, a fi de què pugui al·legar per escrit allò que consideri adient en
defensa dels seus interessos i pugui presentar els documents i les justificacions que estimi
pertinents, segons el que preveu l’article 112.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Quart.- ADVERTIR a la persona interessada que en cas de no complir amb les mesures
correctores indicades a l´anterior apartat segon en el termini establert, es procedirà per
part d’aquest Ajuntament a l’obertura de procediment de protecció de la legalitat
urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 199 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, per incompliment de les condicions particulars de la llicència urbanística
02/2017, exp. d´obres 2016/05.
S’aprova per unanimitats dels regidors presents
3.Suggeriments i preguntes
No se’n registren.
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 secretari accidental, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
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El secretari accidental
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle

Vistiplau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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Teià, a data de signatura electrònica
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