ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL
24 de març de 2022
Sessió núm. JGL2022/11
Data: .24.03.2022
Hora inici: 18,30h
Hora fi: 18,58h
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

25/03/2022 ALCALDE

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. 10/2022, de 17.03.2022.
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Signatura 2 de 2

2. Propostes
2.1. PRP2022/318 Requeriment d’esmena d’una comunicació prèvia d’una activitat.
Exp. núm.: 2020/492
2.2. PRP2022/332 Requeriment d’esmena d’una llicència ambiental d’una activitat.
Expedient núm. 2022/22
2.3. PRP2022/360. Canvi de titularitat d’una activitat. Exp. 2019/554
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2.4. PRP2022/348. Proposta a JGL llicència tala de Pi E.B.A. Exp. 2022/288.
2.5. PRP2022/317. Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de G.D.L. Exp. núm.
2021/541
2.6. PRP2022/320 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 8981-LWH titularitat
M.LL.A. (DNI XXXXX240T). Exp. núm. 2022/364
2.7. PRP2022/322 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 6691-LWS titularitat
M.M.T.(DNI XXXXX632W) Exp. núm. 2022/427
2.8. PRP2022/333 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 1401-LHM titularitat
D.P.P.(DNI XXXXX966D) Exp.núm.2022/484
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2.9. PRP2022/334 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 7720-LTZ titularitat L.A.J
(DNI XXXXX461N). Exp. núm. 2022/479
2.10 PRP2022/335 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 6940-JYV titularitat
JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) Exp. núm. 2022/521
2.11. PRP2022/336 Retorn part proporcional IVTM2022 per baixa definitiva a nom de
B.B.S. Exp. núm. 2022/502
2.12. PRP2022/339 relació d’obligacions relatives a AD de l'exercici 202. Exp. núm.
2022/491
2.13. PRP2022/340 Relació de factures ADO Exp.núm.2022/489
2.14. PRP2022/341 Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de N.R.LL. Exp. núm.
2021/1786
2.15. PRP2022/343 Relació d'obligacions número 53. Exp.núm. 2022/490
2.16. PRP2022/349. Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de E.G.C. Exp. núm.
2021/751.
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2.17. PRP2022/327 Proposta Acord JGL pagament restant de la subvenció a l'entitat
GRAM. Exp. núm. 2021/214
2.18. PRP2022/329 Proposta Acord JGL recolzament adjudicació directa habitatge
de protecció oficial. Exp. núm. 2022/520
2.19. PRP2022/330 Proposta JGL pagament restant subvenció any 2021 Associació
ESQUIMA. Exp. núm. 2021/1012
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2.20. PRP2022/331
núm. 2021/443

Proposta acord JGL pagament restant subvenció 2021. Exp.

2.21. PRP2022/325 Desistiment petició certificat qualificació urbanística i retorn de
taxa instada per J.A.P. Exp. núm. 2021/655.
2.22. PRP2022/337. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per J.C.M. Exp. 2022/6
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2.23. PRP2022/345. Atorgament llicència obres menors per instal·lació fotovoltaica
instada per O.R.M. Exp. 2021/1712
2.24. PRP2022/346. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per C.G.M.G. Exp. 2021/1729
2.25. PRP2022/355. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per JB.T.P. Exp. 2021/1759
2.26. PRP2022/356. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per M.H.M. Exp. 2021/1810
2.27. PRP2022/359. Atorgament llicència obres menors per instal·lació solar
fotovoltaica instada per FJ. C.G. Exp. 2021/1855.
2.28. PRP2022/354. Aprovació contracte de Serveis d’informació i assessorament
jurídic de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Exp. 2022/339.
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De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:
2.29. PRP2022/368. Relació de factures ADO. Exp. 2022/488.
3. Suggeriments i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la
sessió ordinària núm. 10/2022, de 17.03.2022
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió de la Junta de Govern
Local de 17.03.2022 (JGL2022/10) queda aprovat per unanimitat dels assistents, sense
observacions.
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2. Propostes
2.1. PRP2022/318 Requeriment d’esmena d’una comunicació prèvia d’una activitat.
Exp. núm.: 2020/492
Requeriment d’esmena d’una comunicació prèvia d’una activitat
Expedient núm.: 2020/492
Promotor: ABSIS INMUEBLES, SL
Situació: c. Garrotxa, 3
Classificació: Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III) Llei 20/2009
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I.

ANTECEDENTS DE FET:

1. En data 21 de novembre de 2017, per decret d’Alcaldia núm. 794/2017, es va
resoldre el següent:
« Primer.- REQUERIR a A.DLF.S. actuant en representació de l’empresa ABSIS
INMUEBLES, SL, perquè en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la
notificació d’aquesta Resolució, aporti la documentació detallada en l’informe de l’enginyer
anteriorment transcrit.
Segon.- DECLARAR la no eficàcia de la comunicació prèvia presentada per A.DLF.S. del
projecte d’aparcament privat de 12 places amb passadís comunitari dels sis habitatges a
construir en el carrer Garrotxa, núm. 3, realitzada mitjançant escrit, registre d’entrada
número 2017/5622 de data 2 d’agost de 2017 en tant no s’aporti la documentació
indicada.
Tercer.-INDICAR a A.DLF.S. que el temps emprat en aportar la documentació no computa
als efectes d’adoptar resolució envers la petició presentada.»
2. En data 27 de març de 2020, registre d’entrada núm. 2020/1829 (E/000987-2020)
P.G.C.. (XXXXX468V) en representació d’Absis Inmuebles, SL (B62532098), va
presentar una comunicació prèvia ambiental municipal (annex III) per a exercir
l’activitat d’aparcament, situat al carrer Garrotxa, 3.
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3. En relació amb aquesta comunicació prèvia, en data 30 de setembre de 2021, el
tècnic municipal va informar el següent:
«Explicació:
En data 3/11/2020 es realitza visita inspecció a l’activitat d’aparcament i es comprova el
següent:
 Nivells lumínics de la il·luminació d’emergència no són adequats en alguns
espais de l’aparcament
 La Sectortizació de l’aparcament pel que fa als passos d’instal·lacions
respecte el forjat superior presenta alguns espasi que no garanteixen la
sectorització.
 L’evacuació peatonal de la sortida de l’aparcament no s’ajusta a la
documentació presentada.
Resulta:
Cal requerir al titular que adeqüi l’activitat a la normativa vigent.
A criteri de l’enginyer que subscriu no es pot donar per efectuada la comunicació
correctament d’acord a la normativa vigent, el titular NO pot iniciar l’exercici de l’activitat.»
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II.

FONAMENTS DE DRET:

L’article 38.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques catalanes estableix que “la inexactitud, la falsedat o l’omissió de
caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una
declaració responsable o una comunicació prèvia, comporten, amb l’audiència prèvia a la
persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del
dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen”.
Vist el que s’indica anteriorment, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- REQUERIR a Absis Inmuebles, SL (B62532098), perquè en el termini d’ UN
MES a comptar des del dia següent a la notificació de la present, esmeni les deficiències
detectades, segons l’informe tècnic de data 30 de setembre de 2021 anteriorment transcrit,
comunicant-li que en cas d’incompliment podrà comportar deixar sense efecte la
comunicació prèvia i el cessament de l’activitat, independentment de la incoació de
l’expedient sancionador corresponent.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.2. PRP2022/332. Requeriment d’esmena d’una llicència ambiental d’una activitat.
Expedient núm. 2022/22
Requeriment d’esmena d’una llicència ambiental d’una activitat
Expedient núm. 2022/22
Titular: Mestral Auto, SL (B61515730)
Situació: C. SUD 5 Es:1 Pl: BJ Pt:17 (4937001DF4943N0013QQ)
Classificació: Llicència ambiental d’una activitat inclosa en l’annex II (Llei 20/2009)
I.ANTECEDENT DE FET
En data 08.01.2022, registre d’entrada núm. 2022/104, A.C.V. (XXXXX834Y), en
representació de Mestral Auto, SL (B61515730), presenta sol·licitud de llicència ambiental
per a l’exercici de l’activitat de taller de vehicles amb cabina de pintura al C. SUD 5 Es:1
Pl: BJ Pt:17 (4937001DF4943N0013QQ).
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En data 03.02.2022, registre de sortida núm. 2022/298, es remet a l’Òrgan Tècnic
Ambiental del Consell Comarcal del Maresme còpia de la sol·licitud i de la documentació
aportada per la persona interessada, per tal que emeti informe pronunciant-se sobre la
suficiència i idoneïtat del la documentació aportada.
En data 15.03.2022, registre d’entrada núm. 2022/1782, es rep acord de de l’Òrgan Tècnic
Ambiental del Consell Comarcal del Maresme determinant la insuficiència i la no idoneïtat
de la documentació, indicant que s’haurà d’aportar:
• L'informe urbanístic on es justifiqui la compatibilitat urbanística de l'activitat amb el
planejament municipal segons l'article 39 i 60 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
• La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte segons l'article 39
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
II.

FONAMENTS DE DRET
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Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Vists els anteriors fets i fonament de dret, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- DETERMINAR la insuficiència o la no-idoneïtat de la documentació aportada
amb la sol·licitud de llicència ambiental formulada per A.C.V. (XXXXX834Y), en
representació de Mestral Auto, SL (B61515730), per a l’exercici de l’activitat de taller de
vehicles amb cabina de pintura al
C. SUD 5 Es:1 Pl: BJ Pt:17
(4937001DF4943N0013QQ), amb registre d’entrada núm. 2022/104 de data 08.01.2022
Segon.- REQUERIR a Mestral Auto, SL (B61515730) perquè en el termini d’ UN MES, a
comptar des de la recepció d’aquest escrit, aporti la següent documentació:
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• La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte segons l'article 39
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Tercer.- ATORGAR Mestral Auto, SL (B61515730), un termini d’audiència de DEU DIES
HÀBILS, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, per tal que
pugui/n formular les al·legacions que considerin adients.
Quart.- ADVERTIR a Mestral Auto, SL (B61515730), que transcorregut el termini de TRES
MESOS, a comptar des de la recepció d’aquest escrit, sense que s’hagin resolt les
insuficiències o les deficiències, es declararà la caducitat de l’expedient i s’arxivaran les
actuacions.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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• Sol·licitud de l'informe urbanístic on es justifiqui la compatibilitat urbanística de l'activitat
amb el planejament municipal segons l'article 39 i 60 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre.
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2.3. PRP2022/360. Canvi de titularitat d’una activitat. Exp. 2019/554
Assumpte: Canvi de titularitat d’una activitat. Exp. 2019/554
I. ANTECEDENTS DE FET
Examinat l’expedient núm. 2019/554 en relació amb el canvi de titularitat de l’activitat
recreativa de restauració situada al Pg.de La Riera, 142, local 2, instada per C.A.P.
(XXXXX810F), en data 21/03/2022, l’enginyer municipal emet l’informe que es transcriu a
continuació:
« Explicació:
X.V., enginyer d’aquest Ajuntament, informa en referència a la petició de l’expedient a nom
de A.P.,C. En data 15/03/2022 es presenta Certificat final que indica que es compleixen
totes les mesures correctores imposades a la llicencia concedida en el moment de la
posada en marxa de l’activitat.
Resulta:
A criteri del tècnic que subscriu es pot concedir al canvi de nom a favor de A.P.,C. d’acord
al previst a la llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica .»
II.

FONAMENTS DE DRET
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Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
L’Ordenança Fiscal núm. 14 vigent en la matèria, en relació a la taxa que
genera la prestació dels serveis d’intervenció de l’Administració municipal en les
activitats.

Vist el que s’indica anteriorment, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de l’activitat recreativa de restauració situada al
passeig de La Riera, núm.142, local 2, a favor de C.A.P.(XXXXX810F).
Segon.- LIQUIDAR a C.A.P.(XXXXX810F) l’import de 379,82€ en concepte de taxa,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 14:
Els canvis de nom tributaran pel 50% de la quota establerta:
Article 6. c) 759,64: 2 = 379,82€
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i donar trasllat al servei de
Rendes i Exaccions municipals als efectes corresponents.
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.4. PRP2022/348. Proposta a JGL llicència tala de Pi E.B.A. Exp. 2022/288.
Situació: C/ RAMON LLULL 35, 08329 TEIA
ANTECEDENTS:
Primer.- En data 15 de febrer de 2022 (Registre d’Entrada 1031, E.B.A. (DNI XXXXX8199A), presenta instància per la que sol·licita permís per tallar un pi al jardí de la finca de la
seva propietat (C/ Ramon Llull 35 ) per problemes de desperfectes en el paviment.
Segon.- Consta a l’expedient electrònic, informe de la Tècnica de Medi Ambient de
l’Ajuntament de data 3 de març de 2022 pel que conclou que:
“
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En data de 3 de març el servei tècnic de medi ambient realitza inspecció visual i es
constata que existeix un pi al límit de la parcel·la que envaeix part de la via pública. Es
tracta d’un pi inclinat jove que segons explica el propietari va créixer de forma espontània,
l’arbre es troba en bon estat fitosanitari. Pròxim hi ha una alzina, plantada com a
requeriment de la llicència d’obra, que està en mal estat fitosanitari. També es comprova
l’aixecament de rajoles del paviment degut a l’acció de les arrels.
Per tot ho exposat s'informa favorablement a la tala del pi, amb el compliment de les
següents mesures preventives i correctores.
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- Segons el planejament urbanístic vigent de Teià ha d’haver una arbre per cada 40m2
lliure de la parcel·la. Així doncs, Si fos necessari, s’haurà de compensar la pèrdua de
l’arbre eliminat amb la plantació de nous exemplars. Es recomana que siguin espècies
autòctones.
- Les feines de tala de l’arbre les ha de fer una empresa especialitzada de jardineria o
treballs forestals i haurà de comptar amb el personal, la maquinaria i equips de protecció
individual i col·lectiva necessaris per a dur terme els treballs segons la seva complexitat.
- Les restes vegetals derivades de la intervenció es gestionaran com a residu verd per un
gestor autoritzat.
- La via pública es deixarà neta de restes vegetals.
- En cas d’haver d’ocupar la via pública es demanarà el permís a la Policia Local de Teià
que valorarà si cal la senyalització excepcional o no.“
Tercer.- Consta a l’expedient electrònic, l’informe jurídic del secretari accidental de
l’Ajuntament de Teià amb la següent conclusió:
”A la vista dels anteriors fets i fonaments de dret, es criteri d’aquest informant que, ha de
atorgar-se llicència per la tala d’un pi a favor de E.B.A. (DNI XXXXX8199-A) al c/ Ramon
Llull 35 de Teià, amb els condicionants que se’n desprenen de l’informe de data 3 de març
de 2022 del la Sra. Tècnica de Medi Ambient Municipal”.
FONAMENTS DE DRET:
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per l’art. 22 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica:
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística:
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Teià d’aplicació a la data de sol·licitud de
llicència (Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el
DOGC núm. 7203 de data 1 de setembre de 2016 respecte de les llicencies d’obres i
activitats).
- Arts. 12 i 75.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Ordenança Fiscal número 3 d’Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa Per Llicències o la Comprovació
d’Activitats Comunicades en Matèria d’Urbanisme.
- Article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sobre el Silenci Administratiu:
PROPOSTA:
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A la vista dels anteriors fets, fonaments de dret, informe de la tècnica de medi ambient i
informe del secretari accidental d’aquest ajuntament, des de la regidoria de medi ambient
es proposa a la JGL els següents acords:
PRIMER: Atorgar la licencia urbanística per a la tala del pi a l’interesat E.B.A. ( amb
DNI XXXXX8199-A) a la seva propietat C/Ramon Llull 35 de Teià.
SEGON: La tala s’ha de fer considerant les següents condicions:
- Les feines de tala de l’arbre les ha de fer una empresa especialitzada de jardineria o
treballs forestals i haurà de comptar amb el personal, la maquinaria i equips de protecció
individual i col·lectiva necessaris per a dur terme els treballs segons la seva complexitat.
- Les restes vegetals derivades de la intervenció es gestionaran com a residu verd per un
gestor autoritzat.
- La via pública es deixarà neta de restes vegetals.
- En cas d’haver d’ocupar la via pública es demanarà el permís a la Policia Local de Teià
que valorarà si cal la senyalització excepcional o no.
TERCER: Informar, que segons el planejament urbanístic vigent de Teià s’ha de complir
una densitat d’arbrat d’un peu per cada 40 metres quadrats de superfície lliure d’edificació,
pel que s’hauran de prendre les mesures oportunes per donar compliment a aquesta
obligació.
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QUART. Notificar el següent acord a l’interessat.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.5. PRP2022/317. Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de G.D.L. Exp. núm.
2021/541.

Titular: G.D.L.
Expedient: 2021/541
Vista la instància presentada per G.D.L., de data 07/04/2021, registre d’entrada núm.
2021/2157, on sol·licita el retorn del dipòsit de garantia urbanística per import de 345,13€.
Vist l’informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal de data 14-03-2022.
Vist l’informe de conformitat del Servei de Recaptació de data 15-03-2022, d’estar al
corrent de pagament amb aquesta hisenda municipal.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa:

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

PRIMER.- Procedir al retorn de la garantia urbanística de l’expedient núm. 2021/541
import de 345,13€, a nom de G.D.L.

per

SEGON.- Notificar a l’interessat i al departament de Tresoreria als efectes oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.6. PRP2022/320 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 8981-LWH titularitat
M.LL.A. (DNI XXXXX240T) Exp. núm. 2022/364
Exp. num: 2022/364
Instat per: M.LL.A. (DNI XXXXX240t)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles híbrids a l’impost de vehicles de
tracció mecànica.

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

7b528edb77d34bf4941bdc8ca0e31343001

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

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.LL.A.(DNI XXXXX240T) registre d’entrada núm. 1279
de data 28 de febrer de 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
Toyota

Model
Yaris 1.5

Matrícula
8981-LWH

Atès que aquest vehicle matrícula 8991-LWH adquirit per nova matriculació el 14 de febrer
de 2022 per M.LL.A.(DNI XXXXX240T) encara no s’ha rebut comunicat en els fitxers
mensuals de trànsit ja que ha data d’avui hem rebut els comunicats fins el mes de gener
d’aquest 2022 i per tant no s’ha produït l’alta en el padró de l’IVTM.
Atès que segons còpia de l’autoliquidació de l’IVTM realitzada per M.LL.A.(DNI
XXXXX240T) en data 14 de febrer de 2022, corresponent a l’alta per nova matriculació del
turisme Toyota Yaris de 9,95HP, matrícula 8981-LWH, l’import abonat ha estat de 63,05 €.

25/03/2022 ALCALDE

Atès que s’ha pogut comprovar a la informació de l’ORGT que en data 14 de febrer de
2022 M.LL.A.(DNI XXXXX240T) va realitzar autoliquidació de l’impost de vehicles de
tracció mecànica per import de 63,05 €, per nova matriculació del vehicle matrícula 8981LWH.
Atès que segons la fitxa tècnica i permís de circulació el vehicle matrícula 8981-LWH és un
vehicle híbrid que emet unes emissions de CO2 de 87 g/km.
La documentació presentada és:
 Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula
8981-LWH.
 Còpia del full d’autoliquidació per nova matriculació realitzada en data 14 de
febrer de 2022.
 Certificat número compte bancari.
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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 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.
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
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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

25/03/2022 ALCALDE

Primer.- Aplicar a partir de l’exercici 2023 la bonificació del 25% per vehicle híbrid al
turisme marca Toyota, model Yaris 1.5 de 9,95HP, matrícula 8981-LWH a nom de
M.LL.A.(DNI XXXXX240T), sempre i quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la
bonificació.
Segon.- Disposar la devolució de 15,76 € a M.LL.A.(DNI XXXXX240T), corresponents a
l’import de la bonificació del 25% no aplicada en el moment de l’autoliquidació de l’IVTM
abonada en data 14 de febrer de 2022 en el moment de la nova matriculació del vehicle.
63,05 € x 25% = 15,76 €.
Tercer.- Comunicar a M.LL.A.(DNI XXXXX240T) que aquesta exempció es podrà aplicar
un cop trànsit comuniqui l’alta d’aquest vehicle matrícula 8981-LWH, atès que a data d’avui
aquesta alta encara no consta.
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Quart.- Notificar l’acord a M.LL.A.(DNI XXXXX240T) 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 de l’exercici 2023 la bonificació del 25% per vehicle híbrid al
turisme marca Toyota, model Yaris 1.5 de 9,95HP, matrícula 8981-LWH a nom de
M.LL.A.(DNI XXXXX240T), sempre i quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la
bonificació.
Segon.- Disposar la devolució de 15,76 € a M.LL.A.(DNI XXXXX240T), corresponents a
l’import de la bonificació del 25% no aplicada en el moment de l’autoliquidació de l’IVTM
abonada en data 14 de febrer de 2022 en el moment de la nova matriculació del vehicle.
63,05 € x 25% = 15,76 €.
Tercer.- Comunicar a M.LL.A.(DNI XXXXX240T) que aquesta exempció es podrà aplicar
un cop trànsit comuniqui l’alta d’aquest vehicle matrícula 8981-LWH, atès que a data d’avui
aquesta alta encara no consta.
Quart.- Notificar l’acord a M.LL.A.(DNI XXXXX240T) als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.7. PRP2022/322 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 6691-LWS titularitat
M.M.T. (DNI XXXXX632W) Exp. núm. 2022/427
Exp. Electrònic: 2022/427
Instat per: M.M.T.( DNIXXXXXX632W)
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.M.T.(DNI XXXXX632W) registre d’entrada núm. 1530
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

Model
SCOOTER 125

SEAT MO

Matrícula
6691-LWS

25/03/2022 ALCALDE

Atès que aquest vehicle matrícula 6691-LWS adquirit per nova matriculació el 4 de març
de 2022 per M.M.T.(DNI XXXXX632W) encara no s’ha rebut comunicat en els fitxers
mensuals de trànsit ja que ha data d’avui hem rebut els comunicats fins el mes de gener
d’aquest 2022 i per tant no s’ha produït l’alta en el padró de l’IVTM.
Atès que s’ha pogut comprovar a la informació de l’ORGT que en data 4 de març de 2022,
M.M.T.(DNI XXXXX632W) va realitzar autoliquidació de l’impost de vehicles de tracció
mecànica per import de 8,18 €, per nova matriculació del vehicle matrícula 6691-LWS.
Atès que segons l’autorització provisional de circulació de la DGT, el vehicle matrícula
6691-LWS és un vehicle elèctric.
La documentació presentada és:
 Còpia de l’autorització provisional de circulació del vehicle matrícula 6691LWS.
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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.
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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:
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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:

ANDREU BOSCH I
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 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 de l’exercici 2023 la bonificació del 75% per vehicle elèctric a la
motocicleta marca Seat MO Scooter 125, matrícula 6691-LWS a nom de M.M.T.(DNI
XXXXX632W), sempre i quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la devolució de 6,13 € a M.M.T.(DNI XXXXX632W), corresponents a
l’import de la bonificació del 75% no aplicada en el moment de l’autoliquidació de l’IVTM
abonada en data 14 de febrer de 2022 en el moment de la nova matriculació del vehicle.
8,18 € x 75% = 6,13 €.
Tercer.- Comunicar a M.M.T.(DNI XXXXX632W) que aquesta exempció es podrà aplicar
un cop trànsit comuniqui l’alta d’aquest vehicle matrícula 6691-LWS, atès que a data d’avui
aquesta alta encara no consta.
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Quart.- Notificar l’acord a M.M.T.(DNI XXXXX632W) 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 de l’exercici 2023 la bonificació del 75% per vehicle elèctric a la
motocicleta marca Seat MO Scooter 125, matrícula 6691-LWS a nom de M.M.T.(DNI
XXXXX632W), sempre i quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la devolució de 6,13 € a M.M.T.(DNI XXXXX632W), corresponents a
l’import de la bonificació del 75% no aplicada en el moment de l’autoliquidació de l’IVTM
abonada en data 14 de febrer de 2022 en el moment de la nova matriculació del vehicle.
8,18 € x 75% = 6,13 €.
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Tercer.- Comunicar a M.M.T.(DNI XXXXX632W) que aquesta exempció es podrà aplicar
un cop trànsit comuniqui l’alta d’aquest vehicle matrícula 6691-LWS, atès que a data d’avui
aquesta alta encara no consta.
Quart.- Notificar l’acord a M.M.T.(DNI XXXXX632W) als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.8. PRP2022/333. Sol·licitud bonificació IVTM vehicle elèctric 1401-LHM titularitat
D.P.P.(DNI XXXXX966D) Exp.núm.2022/484
Exp. Electrònic: 2022/484
Instat per: D.P.P.(DNI XXXXX966D)
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:
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“ Vista la instància presentada per D.P.P.(DNI XXXXX966D) registre d’entrada núm. 1774
de data 14 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

Honda

ED9 CRX

Matrícula
1401-LHM

Atès que segons la fitxa tècnica i el permís de circulació, el vehicle matrícula 1401-LHM és
un vehicle elèctric.
Atès que aquest vehicle matrícula 1401-LHM va ser adquirit per transferència el 30 de
març de 2021 per D.P.P.(DNI XXXXX966D), 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 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. 2201004080
per import de 63,05 € a nom de D.P.P.(DNI XXXXX966D) corresponent al vehicle Honda
ED9 CRX de 11,65HP, matrícula 1401-LHM.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201004080 per import de 63,05 € no s’ha fet efectiu.
La documentació presentada és:
 Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula
1401-LHM.
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.
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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.
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 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.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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CONCLUSIÓ
Primer.- Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 75% per a vehicles
elèctrics, al vehicle matrícula.- 1401-LHM, propietat de D.P.P.(DNI XXXXX966D) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004080 per import de 63,05 € a nom de
D.P.P.(DNI XXXXX966D) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Honda ED9 CRX de 11,65 HP, matrícula 1401-LHM.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 15,76 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de D.P.P.(DNI XXXXX966D), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Honda ED9 CRX de 11,65 HP,
matrícula 1401-LHM.
63,05 x 75% = 47,29 € ; 63,05 – 47,29 = 15,76 €
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Quart.- Notificar l’acord a D.P.P.(DNI XXXXX966D) 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.- 1401-LHM, propietat de D.P.P.(DNI XXXXX966D) sempre i
quan a l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon.- Disposar la baixa del rebut número 2201004080 per import de 63,05 € a nom de
D.P.P.(DNI XXXXX966D) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Honda ED9 CRX de 11,65 HP, matrícula 1401-LHM.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació per import de 15,76 € aplicant la bonificació del 75%
per a vehicles elèctrics a nom de D.P.P.(DNI XXXXX966D), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Honda ED9 CRX de 11,65 HP,
matrícula 1401-LHM.
63,05 x 75% = 47,29 € ; 63,05 – 47,29 = 15,76 €
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Quart.- Notificar l’acord a D.P.P.(DNI XXXXX966D) als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.9. PRP2022/334 Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 7720-LTZ titularitat
L.A.J (DNI XXXXX461N) Exp. núm. 2022/479
Exp. núm.: 2022/479
Instat per: L.A.J (DNI XXXXX461N)
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles híbrids 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 L.A.J (DNI XXXXX461N) registre d’entrada núm. 1790
de data 15 de març de 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
Volvo

Model
XC60 1.9

Matrícula
7720-LTZ

Atès que segons la fitxa tècnica i permís de circulació el vehicle matrícula 7720-LTZ és un
vehicle híbrid que emet unes emissions de CO2 de 55 g/km.
Atès que aquest vehicle matrícula 7720-LTZ adquirit per nova matriculació el 25 de
novembre de 2021 per L.A.J (DNI XXXXX461N), 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 el 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

7b528edb77d34bf4941bdc8ca0e31343001

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

Atès que en el padró d’aquest exercici 2022 apareix el rebut número 22010000300 per
import de 133,09 € a nom de L.A.J (DNI XXXXX461N) corresponent al vehicle marca
Volvo, model XC60 1.9 de 13,19 HP, matrícula 7720-LTZ.
La documentació presentada és:
 Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula
7720-LTZ.
 Còpia del rebut de l’impost de vehicles d’aquest exercici 2022 del vehicle
matrícula 7720-LTZ.
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.
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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.

ANDREU BOSCH I
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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.

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.
CONCLUSIÓ
Primer: Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 25% per a vehicles híbrids,
al vehicle matrícula.- 7720-LTZ, propietat de L.A.J (DNI XXXXX461N) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon: Aprovar la baixa del rebut número 22010000300 per import de 133,09 € a nom de
L.A.J (DNI XXXXX461N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Volvo XC60 1.9 de 13,19 HP, matrícula 7720-LTZ.
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Tercer: Aprovar una nova liquidació per import de 99,37 € aplicant la bonificació del 25%
per a vehicles híbrids a nom de L.A.J (DNI XXXXX461N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Volvo XC60 1.0 de 13,19 HP,
matrícula 7720-LTZ.
133,09 x 25% = 33,72 € ; 133,09 – 33,72 = 99,37 €. “
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.- 7720-LTZ, propietat de L.A.J (DNI XXXXX461N) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
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Segon: Aprovar la baixa del rebut número 22010000300 per import de 133,09 € a nom de
L.A.J (DNI XXXXX461N) corresponent a l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 del turisme Volvo XC60 1.9 de 13,19 HP, matrícula 7720-LTZ.
Tercer: Aprovar una nova liquidació per import de 99,37 € aplicant la bonificació del 25%
per a vehicles híbrids a nom de L.A.J (DNI XXXXX461N), corresponent a l’impost de
vehicles de tracció mecànica exercici 2022 pel turisme Volvo XC60 1.0 de 13,19 HP,
matrícula 7720-LTZ.
133,09 x 25% = 33,72 € ; 133,09 – 33,72 = 99,37 €.
Quart.- Notificar l’acord a L.A.J (DNI XXXXX461N) als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.10. PRP2022/335. Sol·licitud bonificació IVTM vehicle híbrid 6940-JYV titularitat
JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) Exp. núm. 2022/521
Exp. núm.: 2022/521
Instat per: JUAN BAUTISTA LLOPIS JORDAN
Assumpte: Sol·licitud aplicació bonificació vehicles híbrids 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 JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) registre d’entrada núm.
1887 de data 17 de març de 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
6940-JYV
Atès que segons la fitxa tècnica i permís de circulació el vehicle matrícula 6940-JYV és un
vehicle híbrid que emet unes emissions de CO2 de 87 g/km.
Atès que aquest vehicle matrícula 6940-JYV adquirit per nova matriculació el 4 de maig de
2017 per JB.LL.J.(DNI XXXXX377M), causant alta en el padró de l’IVTM a partir de
l’exercici 2018.
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
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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 2201002638 per
import de 133,09 € a nom de JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) corresponent al vehicle marca
Toyota, model C-HR 1.8 de 12,49 HP, matrícula 6940-JYV.

Atès que segons còpia de justificant de pagament aquest rebut 2201002638 per import de
133,09 € a nom de JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) ha estat pagat en data 16-03-2022.
La documentació presentada és:
 Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle matrícula
6940-JYV.
 Còpia del rebut de l’impost de vehicles d’aquest exercici 2022 del vehicle
matrícula 6940-JYV.
 Còpia de justificant pagament i de número compte bancari.
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.
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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.

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

7b528edb77d34bf4941bdc8ca0e31343001

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

CONCLUSIÓ
Primer: Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 25% per a vehicles híbrids,
al vehicle matrícula.- 6940-JYV, propietat de JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon: Aprovar la devolució de l’import de 33,27 € a JB.LL.J.(DNI XXXXX377M)
corresponent a la bonificació del 25% de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022, número de rebut 2201002638 per import de 133,09 €, del turisme Toyota C-HR 1.8
de 12,49 HP, matrícula 6940-JYV pagat en data 16-03-2022.
133,09 x 25% = 33,27 € ;
Tercer.- Notificar l’acord a JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) 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:

25/03/2022 ALCALDE

Primer: Aplicar a partir d’aquest exercici 2022 la bonificació del 25% per a vehicles híbrids,
al vehicle matrícula.- 6940-JYV, propietat de JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) sempre i quan a
l’Ordenança Fiscal es mantingui la bonificació.
Segon: Aprovar la devolució de l’import de 33,27 € a JB.LL.J.(DNI XXXXX377M)
corresponent a la bonificació del 25% de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022, número de rebut 2201002638 per import de 133,09 €, del turisme Toyota C-HR 1.8
de 12,49 HP, matrícula 6940-JYV pagat en data 16-03-2022.
133,09 x 25% = 33,27 € ;
Tercer.- Notificar l’acord a JB.LL.J.(DNI XXXXX377M) als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.11. PRP2022/336. Retorn part proporcional IVTM2022 per baixa definitiva a nom de
B.B.S. Exp. núm. 2022/502
Proposta de devolució de la part proporcional de l’impost de vehicles de tracció
mecànica per baixa definitiva a nom de: B.B.S.
Vista la sol·licitud de devolució formulada per B.B.S., de data 17-03-2022 registre número
2022/1862, on sol·licita el retorn de la part proporcional de l’impost de vehicles de tracció
mecànica del vehicle que seguidament es detalla:
Matrícula: 1426-CCM
Marca i model: NISSAN MICRA 1.0
Nom titular: B.B.S.
Número de rebut: 2201000524
Data de la baixa definitiva: 15-03-2022
Trimestres a retornar: 3
Import a retornar: 47,28€
Comprovada i revisada la documentació de l’expedient, i donat que a data d’avui el
contribuent està al corrent de pagament amb aquesta hisenda municipal, aquest servei
proposa es prengui el següent acord:
PRIMER.- Procedir al retorn a favor de B.B.S. de l’import de 47,28€, corresponents a la
part proporcional del rebut de l’IVTM 2022 del vehicle matrícula 1426-CCM, per baixa
definitiva amb data 15-03-2022.
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SEGON.- Notificar el present acord al contribuent i al servei de Tresoreria als efectes
oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.12. PRP2022/339. Relació d'obligacions relatives a AD de l'exercici 2021 Exp. núm.
2022/491
Gestió Econòmica - Relació d'obligacions provinents d’AD d’exercici anteriors
Elaborada la relació d'Obligacions -0- núm. 54 (24/03/2022), presentada pels serveis
d’intervenció per a la seva aprovació, per import total de 93.111,93€, informada
favorablement per la interventora municipal.
A la Junta de Govern Local es proposa
Primer.- Aprovar de la relació d'Obligacions -0- núm. 54 (24/03/2022), per import total de
93.111,93€.
Segon.- Procedir al pagament de la relació d'Obligacions -0- núm. 54 (24/03/2022), per
import total de 93.111,93€.
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

25/03/2022 ALCALDE

2.13. PRP2022/340. Relació de factures ADO Exp.núm.2022/489
Gestió Econòmica – Relació de factures ADO número 52
Elaborada la relació de factures ADO núm. 52 (24/03/2022), per import total de
816,75€, informada favorablement per la interventora municipal.
A la Junta de Govern Local es proposa:
Primer - Aprovar la relació de factures ADO núm. 52 (24/03/2022), per import total de
816,75€.
Segon.- Procedir al pagament de la relació de factures ADO núm. 52 (24/03/2022), per
import total de 816,75€.

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.14. PRP2022/341. Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de N.R.LL. Exp. núm.
2021/1786
Vista la instància presentada per N.R.LL., de data 10/12/2021, registre d’entrada núm.
2021/8198, on sol·licita el retorn del dipòsit de garantia urbanística per import de 1.728,61€
dipositat en AVAL.
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Vist l’informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal de data 17-03-2022 .
Vist l’informe de conformitat del Servei de Recaptació de data 21-03-2022, d’estar al
corrent de pagament amb aquesta hisenda municipal.
Es proposta a la Junta de Govern Local prengui el següent acord:
PRIMER.- Procedir al retorn de l’aval de la garantia urbanística de l’expedient d’obres núm.
2009/63 per import de 1.728,61€, a nom de N.R.LL.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria municipal als efectes
oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.15. PRP2022/343. Relació d'obligacions número 53. Exp. núm. 2022/490
Elaborada la relació d'Obligacions -0- núm. 53 (24/03/2022), presentada pels Serveis
d’intervenció per a la seva aprovació, per import total de 70.989,23€, informada
favorablement per la interventora municipal.

25/03/2022 ALCALDE

A la Junta de Govern Local es proposa:
Primer.- Aprovar de la relació d'Obligacions -0- núm. 53 (24/03/2022), per import total de
70.898,23€.
Segon.- Procedir al pagament de la relació d'Obligacions -0- núm. 53 (24/03/2022), per
import total de 70.898,23€.
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.16. PRP2022/349. Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de E.G.C. Exp. núm.
2021/751
Vista la instància presentada per E.G.C. de data 06/05/2021, registre d’entrada núm.
2021/2925, on sol·licita el retorn del dipòsit de garantia urbanística per import de 150,25€.
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Vist l’informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal de data 21-03-2022.
Vist l’informe de conformitat del Servei de Recaptació de data 22-03-2022, d’estar al
corrent de pagament amb aquesta hisenda municipal.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa:
PRIMER.- Procedir al retorn de la garantia urbanística de l’expedient d’obres núm.
2021/37per import de 150,25€ a nom de E.G.C.
SEGON.- Comunicar el present acord al contribuent i al departament de Tresoreria als
efectes oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.17. PRP2022/327 Proposta Acord JGL pagament restant de la subvenció a l'entitat
GRAM. Exp. núm. 2021/214
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Vist el Conveni regulador de subvenció a favor de l’Associació GRAM, signat en data 10
de maig de 2021, pel qual s’estipula el pagament de 2.300 € a favor de l’entitat pel
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i activitats d’intercanvi
cultural.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 8 d’abril de 2021, per la que es va
ordenar el pagament a l’entitat de l’import de 1.725 €, corresponent al 75% de la subvenció
concedida.
Vista la documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària en data 8 i 16 de febrer
de 2022 i registre d’entrada 2022/829 i 2022/1044.
Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les subvencions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
Vist l’informe de la interventora habilitada 044/2022, que diu
“Vist el conveni regulador de subvenció a favor de l’Associació Grup de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAM), subscrit en data 10 de maig de
2021.
Vist que en data 19 de maig de 2021, i d’acord amb allò previst en la clàusula Cinquena
del conveni, es va efectuar pagament anticipat de 1.725,00 €.
Vista la documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària en data 8 de febrer de
2022 (RGE 829).
Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les subvencions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
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
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SEGON.- D’acord amb allò que disposen els articles 30 i 31 LGS i la clàusula Setena del
Conveni, s’ha efectuat les següents comprovacions sobre el compte justificatiu:

El compte justificatiu s’ha presentat dins el termini de tres mesos des de la
finalització del termini per la realització de l’activitat subvencionada.

S’inclou memòria justificativa subscrita pel beneficiari o el seu representant
indicant-hi les activitats desenvolupades, del compliment de les condicions
imposades i dels resultats obtinguts. La despesa que es justifica és adequada a la
finalitat de la subvenció establerta en el conveni.

S’inclou relació subscrita pel beneficiari o el seu representant, expressiva de
la totalitat de les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament
desglossades i detallades. No justifiquen la totalitat de la subvenció atorgada.

S’acrediten les despeses realitzades mitjançant factures i documents de
valor probatori equivalent en el tràfec jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
per import igual o superior a la subvenció (art. 30.2 LGS).

Les despeses justificades tenen el caràcter de despesa subvencionable en
els termes de l’article 31 LGS.

S’acredita el que les despeses realitzades han estat pagades amb
anterioritat a la finalització del període de justificació.

S’inclou declaració subscrita pel beneficiari o el seu representant relatiu a la
inexistència d’altres subvencions o ajuts que hagin obtingut per la mateixa finalitat
o, si s’escau, menció expressa d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat
l’activitat, indicant-hi import o procedència.
Per tot això, s’informa favorablement l’acceptació de la justificació aportada per l’entitat
beneficiària valor de 2.300,00 euros justificats.”
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
PRIMER.- Procedir al pagament dels imports atorgats i pendents de pagament del conveni
regulador de subvenció a favor de l’Associació GRAM:
IMPORT
ATORGAT
2.300,00 €

ENTITAT
Associació GRAM

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Text refòs 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 subvenciones (LGS),
preceptes que tenen caràcter bàsic.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova se aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
B)
Autonòmica

Text refòs 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 de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C)
Local

Reglament de subvencions

Bases d’execució del pressupost (según art.9.2.h).
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).

Import a
pagar
1.725,00 € 575,00 €
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2.18. PRP2022/329. Proposta Acord JGL recolzament adjudicació directa habitatge
de protecció oficial. Exp. núm. 2022/520
Vista la sol·licitud de la Sra. NZF d’un habitatge de protecció oficial mitjançant la Mesa de
valoració de situacions econòmiques i socials de Catalunya, òrgan col·legiat de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
Atès que la situació de la Sra. NZF no està totalment contemplada en l’annex de la
resolució TES/987/2019 de 15 d’abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de
valoració de situacions econòmiques i socials de Catalunya, òrgan col·legiat de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
Serveis Socials Bàsics emeten informe en data 17 de març de 2022, el qual es transcriu
seguidament

ANDREU BOSCH I
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“Per valorar i proposar adjudicacions directes d’habitatges de protecció oficial, s’han de
complir els requisits establerts pel Reglament de la Mesa de valoració de situacions
d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, òrgan col·legiat de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
La situació de la Sra. NZF no està totalment contemplada en les condicions establertes al
citat Reglament. En aquests supòsits, i d’acord l’article 3.1 k) del Reglament
“”
Tenen la consideració de situacions d'emergència econòmica i social les següents:
(...)
Qualsevol altra situació justificada socialment per demanda de les administracions locals,
segons el que estableixen els articles 95.6 i 104.h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l'habitatge.
“”
En aquests casos, es preveu a l’article 8.4 x) del Reglament que
“”
En el casos de situacions previstes en l'article 3.k), s'ha d'aportar l'acord de Junta de
Govern Local, decret d'Alcaldia o decret de regidor/a o qualsevol altre resolució dels ens
locals que justifiqui detalladament la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència
sol·licitant.
””
D’acord a la documentació que obra a SSB, a l’expedient núm. 2019/2764

Que es considera prioritària la sol·licitud a la mesa de valoració de situacions
d’emergències econòmiques i socials per a l’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial
a la Sra. NZF.
“
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
RECOLZAR l’adjudicació directa d’un habitatge de protecció oficial a la Sra. NZF.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.19. PRP2022/330. Proposta JGL pagament restant subvenció any 2021 Associació
ESQUIMA. Exp. núm. 2021/1012
Vist el Conveni regulador de subvenció a favor de l’Associació ESQUIMA, signat en data
26 d’octubre de 2021, pel qual s’estipula el pagament de 2.000 € a favor de l’entitat pel
finançament del Servei d’informació, assessorament i recolzament a les famílies de les
persones afectades de trastorn mental greu.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de setembre de 2021, per la que es va
ordenar el pagament a l’entitat de l’import de 1.500 €, corresponent al 75% de la subvenció
concedida.
Vista la documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària en data 27 de gener i
11 de febrer de 2022 i registres d’entrada 2022/521 i 2022/935.
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Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les subvencions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
Vist l’informe de la interventora habilitada 042/2022, que diu
“Vist el conveni regulador de subvenció a favor de l’Associació de Familiars de Malalts
Mentals del Maresme Sud (ESQUIMA), amb destí al servei d’informació, assessorament i
recolzament a les famílies de les persones afectades de malalties mentals severes,
subscrit en data 25 d’octubre de 2021.
Vist que en data 27 d’octubre de 2021, i d’acord amb allò previst en la clàusula Cinquena
del conveni, es va efectuar pagament del 75% corresponent a 1.500€.
Vista la documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària en data 27 de gener de
2022 (RE 521).
Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les subvencions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
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
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A)

B)

C)

Estatal

Text refòs 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 subvenciones (LGS),
preceptes que tenen caràcter bàsic.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova se aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
Autonòmica

Text refòs 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 de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
Local

Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de
2007.

Bases d’execució del pressupost (segons art.9.2.h).

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

7b528edb77d34bf4941bdc8ca0e31343001

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

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/03/2022 ALCALDE

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.- D’acord amb allò que disposen els articles 30 i 31 LGS i la clàusula Setena del
Conveni, s’ha efectuat les següents comprovacions sobre el compte justificatiu:

La despesa que es justifica és adequada a la finalitat de la subvenció
establerta en el conveni.

El compte justificatiu s’ha presentat dins el termini de tres mesos des de la
finalització del termini per la realització de l’activitat subvencionada.

S’acrediten les despeses realitzades mitjançant factures i documents de
valor probatori equivalent en el tràfec jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa per import igual o superior a la subvenció (art. 30.2 LGS).

Les despeses justificades tenen el caràcter de despesa subvencionable en
els termes de l’article 31 LGS.

S’acredita el que les despeses realitzades han estat pagades amb
anterioritat a la finalització del període de justificació.

S’inclou declaració subscrita pel beneficiari o el seu representant relatiu a la
inexistència d’altres subvencions o ajuts que hagin obtingut per la mateixa
finalitat
o, si s’escau, menció expressa d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat,
indicant-hi import o procedència.

S’inclou relació expressiva de la totalitat de les despeses i inversions
derivades de l’activitat, degudament desglossades i detallades, subscrita pel
beneficiari o el seu representant.

S’inclou memòria justificativa subscrita pel beneficiari o el seu representant
indicant-hi les activitats desenvolupades, del compliment de les condicions
imposades i dels resultats obtinguts.
Per tot això, s’informa en sentit FAVORABLE al pagament del 25% restant, amb un import
de 500,00€ .
.”
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
PRIMER.- Procedir al pagament dels imports atorgats i pendents de pagament del conveni
regulador de subvenció a favor de l’Associació ESQUIMA:
IMPORT
ATORGAT
2.000 €

ENTITAT
Associació ESQUIMA

Import a
pagar
1.500 €
500 €
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.20. PRP2022/331
núm. 2021/443

Proposta acord JGL pagament restant subvenció 2021 Exp.

Vist el Conveni regulador de subvenció a favor de Caritas Teià – Parròquia de Sant Martí
de Teià, signat en data 3 de maig de 2021, pel qual s’estipula el pagament de 4.600 € a
favor de l’entitat per a la compra d’aliments per al centre de distribució solidària d’aliments
(DISA).
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 8 d’abril de 2021, per la que es va
ordenar el pagament a l’entitat de l’import de 3.450 €, corresponent al 75% de la subvenció
concedida.
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Vista la documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària en data 16 de febrer de
2022 i registre d’entrada 2022/1061.
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Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les subvencions, la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
Vist l’informe de la interventora habilitada 041/2022, que diu
“
Vist el conveni regulador de subvenció a favor de La Parròquia Sant Martí de Teià –
Càritas Teià, com a compensació econòmica de les despeses de consum d’aigua i llum,
així com la compra d’aliments per a la seva distribució social per a l’exercici 2021, subscrit
en data 3 de maig de 2021.
Vist que el 3 de maig de 2021 es va fer l’ingrés del 75% de l’import del conveni, tal i com
estableix la clàusula 5 del conveni, 3.450 euros.
Vist que en data 16 de febrer de 2021 La Parròquia Sant Martí de Teià – Càritas Teià
presenta les factures justificatives de la despesa efectuada durant l’exercici 2021.
Atès allò que disposa l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quant a la comprovació de l’adequada justificació de les
subvencions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la
concessió o gaudi de la subvenció.
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 refòs 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 subvenciones (LGS),
preceptes que tenen caràcter bàsic.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova se aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
B)
Autonòmica

Text refòs 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 de obras, actividades y servicios de los entes locales (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 (según art.9.2.h).
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.- D’acord amb allò que disposen els articles 30 i 31 LGS, s’ha efectuat les
següents comprovacions sobre el compte justificatiu:

La despesa que es justifica és adequada a la finalitat de la subvenció
establerta en el conveni.

S’acrediten les despeses realitzades mitjançant factures i documents de
valor probatori equivalent en el tràfec jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa (art. 30.2 LGS).

Les despeses justificades tenen el caràcter de despesa subvencionable en
els termes de l’article 31 LGS.
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S’acredita el que les despeses realitzades han estat pagades amb
anterioritat a la finalització del període de justificació.

La justificació es presenta en el termini establert en la clàusula setena del
conveni signat.

Inclou declaració subscrita pel beneficiari o el seu representant relatiu a la
inexistència d’altres subvencions o ajuts que hagin obtingut per la mateixa finalitat
o, si s’escau, menció expressa d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat
l’activitat, indicant-hi import o procedència.

S’inclou relació expressiva de la totalitat de les despeses i inversions
derivades de l’activitat, degudament desglossades i detallades, subscrita pel
beneficiari o el seu representant.
Vista la proposta d’acceptació de la justificació del conveni amb La Parròquia Sant Martí
de Teià – Càritas Teià, s’informa FAVORABLEMENT. “
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
PRIMER.- Procedir al pagament dels imports atorgats i pendents de pagament del conveni
regulador de subvenció a favor de Caritas Teià – Parròquia de Sant Martí de Teià:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

25/03/2022 ALCALDE

IMPORT
ATORGAT
ENTITAT
Caritas Teià – Parròquia de Sant Martí de Teià
4.600 €

Import a
pagar
3.450 €
1.150 €

1r. PAG.

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.21. PRP2022/325. Desistiment petició certificat qualificació urbanística i retorn de
taxa instada per J.A.P. Exp. núm. 2021/655
Instat per: J.A.P. (DNI *****180H)
Registre d’entrada núm.: 2021/5886 de data 10/09/2021
Assumpte: Desistiment petició certificat de qualificació urbanística del carrer Pau Claris,
núm. 1-11 i sol·licitud retorn taxa.
Vista la instància presentada per J.A.P. (DNI *****180H) , registre d’entrada 2021/5886, de
data 10/09/2021, mitjançant la qual formula desistiment de la petició de certificat de
qualificació urbanística del carrer Pau Claris, núm. 1-11, efectuada en data 22/04/2021,
registre d’entrada 2021/2561, i sol·licita el retorn de la taxa abonada per l’expedició
d’aquest certificat.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 16/03/2022.
Vist l’informe favorable de la interventora municipal emès en data 17/03/2022.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar el desistiment de la petició de certificat de qualificació urbanística del
carrer Pau Claris, núm. 1-11, instada per J.A.P. (DNI *****180H) mitjançant registre
d’entrada 2021/5886, de data 10/09/2021.
Segon.- Retornar l’import de 75,96 € al Sr. J.A.P. (DNI *****180H) que segons consta a
l’expedient va ser abonat en data 22/04/2021 en concepte taxa per a l’expedició de
certificats d’aprofitament urbanístic.
*Per formalitzar la devolució, caldrà que l’interessat comuniqui el número de compte
posant-se en contacte amb el Negociat de Tresoreria al telèfon 93.540.90.12.
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Tercer.- Procedir a l’arxiu de les actuacions practicades en l’expedient núm. 2021/655
obert a l’efecte.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.22. PRP2022/337. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per J.C.M. Exp. 2022/6
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per J.C.M (DNI *****831V) en data 03/01/2022 mitjançant la
qual sol·licita la concessió de llicència d'obres per a Instal·lació de plaques fotovoltaiques
al C TOSSAL, 17.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 22/02/2022 que
literalment transcrit diu:

Signatura 2 de 2
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INFORME:
«Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de l’estructura i la
Instal·lació de plaques fotovoltaiques en la finca situada a C TOSSAL 17 i vista
la documentació que consta en l’expedient
D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
 CONDICIONS PARTICULARS:
La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:
•
les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es disposi
del certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra s’ajusta a la
llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment a efectes de reacció al
vent) i es compleixen les condicions particulars establertes a la llicència.
•
la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament registrada
als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.»
Vist l’informe emès pel secretari accidental.
II.- FONAMENTS DE DRET
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Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a J.C.M. (DNI *****831V) per a Instal·lació de plaques
fotovoltaiques, al C TOSSAL, 17, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA

25/03/2022 ALCALDE

IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA GENERAL

20,79
61,16
150,25

TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.23. PRP2022/345. Atorgament llicència obres menors per instal·lació fotovoltaica
instada per O.R.M. Exp. 2021/1712
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per O. R. M. en data 23/11/2021 mitjançant la qual sol·licita la
concessió de llicència d'obres per a Instal·lació de plaques fotovoltaiques al C PINEDA, 4.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 31/01/2022 que
literalment transcrit diu:
« INFORME:
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs d’ instal·lació de plaques
fotovoltaiques en la finca situada a C PINEDA 0004 -i vista la documentació que consta
en l’expedient
D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
CONDICIONS PARTICULARS:
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La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:

les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es
disposi del certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme
l’obra s’ajusta a la llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment
a efectes de reacció al vent) i es compleixen les condicions particulars establertes
a la llicència.

la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament
registrada als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. »

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

II.- FONAMENTS DE DRET
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a O. R. M. per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques, al C PINEDA, 4, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA
IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA GENERAL

16,36
61,16
150,25

TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental
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25/03/2022 ALCALDE

Vist l’informe emès pel secretari accidental.

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.24. PRP2022/346. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per C.G.M.G. Exp. 2021/1729
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per CG. M. G en data 26/11/2021 mitjançant la qual sol·licita
la concessió de llicència d'obres per a Instal·lació de plaques fotovoltaiques al C JOAN
XXIII 0001
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 18/01/2022, que
literalment transcrit diu:
« INFORME:
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de d’ Instal·lació de
plaques fotovoltàiques en la finca situada a C JOAN XXIII 0001 i vista la
documentació que consta en l’expedient

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
El titular sol·licita bonificació del IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
CONDICIONS PARTICULARS:
La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:
• les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es disposi del
certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra s’ajusta a la
llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment a efectes de reacció al
vent) i es compleixen les condicions particulars establertes a la llicència.
• la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament registrada als
serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.»
Vist l’informe emès pel secretari accidental.
II.- FONAMENTS DE DRET
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
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Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a CG. M. G per a Instal·lació de plaques fotovoltaiques,
al C JOAN XXIII, 1, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA

25/03/2022 ALCALDE

IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA
GENERAL

52,80
105,60
198,00

TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.25. PRP2022/355. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per JB.T.P. Exp. 2021/1759

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

I.-ANTECEDENTS DE FET
Vistes les instàncies presentades per JB.T.P. en data 03/12/2021 i 13/12/2021 mitjançant
les quals sol·licita la concessió de llicència d'obres per a Instal.lació de plaques
fotovoltàiques al C TOSSAL, 11.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 18/01/2022, que
literalment transcrit diu:
« INFORME:
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de Instal.lació de
plaques fotovoltàiques en la finca situada a C TOSSAL 0011 i vista la
documentació que consta en l’expedient
D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
El titular sol·licita bonificació del IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
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CONDICIONS PARTICULARS:
La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:
•
les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es disposi
del certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra s’ajusta a la
llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment a efectes de reacció al
vent) i es compleixen les condicions particulars establertes a la llicència.
•
la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament registrada
als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.»

25/03/2022 ALCALDE

Vist l’informe emès pel secretari accidental.
II.- FONAMENTS DE DRET
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental
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Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a JB.T.P. per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques,
al C TOSSAL 0011 , sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA
IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA GENERAL

28,99
61,16
150,25

TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.26. PRP2022/356. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per M.H.M. Exp. 2021/1810
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per M. H. M. en data 14/12/2021 mitjançant la qual sol·licita
la concessió de llicència d'obres per a Instal·lació de plaques fotovoltaiques al C RAFAEL
CASANOVA, 18 A.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 18/01/2022, que
literalment transcrit diu:
« INFORME:
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de Instal.lació de
plaques fotovoltàiques en la finca situada a C RAFAEL CASANOVA 0018 A i
vista la documentació que consta en l’expedient
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D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
El titular sol·licita bonificació del IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
CONDICIONS PARTICULARS:
La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:
•
les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es disposi
del certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra s’ajusta a
la llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment a efectes de reacció
al vent) i es compleixen les condicions particulars establertes a la llicència.
•
la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament registrada
als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.»
Vist l’informe emès pel secretari accidental.
II.- FONAMENTS DE DRET
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
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Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a M. H. M. per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques, al C RAFAEL CASANOVA, 18 A, sense perjudici de tercers i salvat el dret
de propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA
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IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA
GENERAL

13,05
61,16
150,25

TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.27. PRP2022/359. Atorgament llicència obres menors per instal·lació solar
fotovoltaica instada per FJ. C.G. Exp. 2021/1855
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per F.J. C. G. en data 22/12/2021 mitjançant la qual sol·licita
la concessió de llicència d'obres per a instal·lació de plaques fotovoltaique al C CHARLES
DARWIN 0079
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 18/01/2022, que
literalment transcrit diu:
« INFORME:
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de Instal·lació de
plaques fotovoltàiques en la finca situada a C CHARLES DARWIN 0079 i vista la
documentació que consta en l’expedient
D’acord a l’article 187 apartat O
o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.
del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme i modificacions posteriors aquest acte està sotmès a llicència urbanística.
El titular sol·licita bonificació del IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
S'informa favorablement l’estructura i la Instal·lació de plaques fotovoltaiques
recolzats a la coberta.
CONDICIONS PARTICULARS:
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La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS : INSTAL·LACIÓ
PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
Per a cobertes inclinades: els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, i
per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquests es
poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessària per poder dur a terme
les tasques de manteniment de la instal·lació solar.
Les plaques es col·locaran en la mateixa inclinació que la coberta.
CONDICIONS ESPECIALS:
Aquesta instal·lació permet els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal d’Impost
sobre Béns i Immobles atès que l’edificació no està obligada per la normativa vigent a
disposar d’aquest tipus d’instal·lació sempre es compleixin les condicions següents:
•
les obres objecte d’aquest expedient estiguin correctament finalitzades i es disposi
del certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra s’ajusta a la
llicència concedida, compleix la normativa vigent (especialment a efectes de reacció al
vent) i es compleixen les condicions particulars establertes a la llicència.
•
la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques estigui correctament registrada
als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.»
Vist l’informe emès pel secretari accidental.

25/03/2022 ALCALDE

II.- FONAMENTS DE DRET
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en l’emissió de l’informe i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a F.J. C. G. per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques, al C CHARLES DARWIN, 79 , sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques determinades pels tècnics municipals en l’informe
transcrit en els antecedents d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA
IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
37,50
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
75,01
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA
150,25
GENERAL
TERCER.- Comunicar al titular de la llicència que, un cop abonats els imports mencionats
a l’anterior apartat, haurà de passar a recollir la llicència (cal demanar cita prèvia al
93.540.93.50).

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.28. PRP2022/354. Aprovació contracte de Serveis d’informació i assessorament
jurídic de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Exp. 2022/339.
PROPOSTA DE Promoció Econòmica i Ocupació
Vist l’informe proposta del secretari,
“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert dels Serveis
d’informació i assessorament jurídic de l’oficina Municipal d’informació al consumidor
(OMIC), emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als
següents
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ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Observacions
Informe del Servei
23/02/2022
Memòria Justificativa
08/03/2022
Proposta de contractació
dels Serveis D’informació
i Assessorament Jurídic
De L’oficina Municipal
D’informació Al Consumidor
(OMIC)
08/03/2022
Informe de Secretària
14/03/2022
Resolució d'Alcaldia
17/03/2022
Plec de clàusules administratives 17/03/2022
Plec de prescripcions tècniques 15/03/2022
SEGON. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar en un únic
lot:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la provisió del servei d’atenció, informació,
assistència i assessorament jurídic en matèria de consum a la ciutadania, activitats de
sensibilització en matèria de consum així com la gestió completa i la realització de les
activitats pròpies de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Teià
situada a l’edifici de Ca la Cecília.
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 79140000-7 “Serveis d’assessorament i informació jurídica”
Valor estimat del contracte: 19.830,6 € (Sense IVA)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 13.220,40€ IVA%: 2.776,28 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 15.996,68 €
Durada de l'execució: 2 Any
Durada màxima: 3 any
LEGISLACIÓ APLICABLE

 Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
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Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació
de la facultats de l'Alcalde -de conformitat amb el que es disposa en la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014-, per Resolució
d’Alcaldia 2019/401 de 18 de juny.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
resolució:”
PROPOSO a la Junta de Govern Local que acordi:
PRIMER.-Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pels Serveis
D’informació i Assessorament Jurídic De L’oficina Municipal D’informació Al Consumidor
(OMIC) convocant la seva licitació.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

QUART.- Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SISÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular la memòria justificativa del contracte i els plecs de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte o
els documents equivalents, en el seu cas, i el document d'aprovació de l'expedient.
SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
President.- Andreu Bosch Rodoreda, alcalde o regidor/a en qui delegui. Vocals:
 Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle, secretari accidental o persona que legalment el
substitueixi.
 Anna Moreno Castells, interventora o persona que legalment la substitueixi.
 Emma Contreras Picó, administrativa departament de secretaria, o persona que
legalment la substitueixi.
Secretari/a: Cristina Jiménez Vicente o persona que legalment la substitueixi.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
Propostes urgents
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels
membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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TERCER.- Aprovar la despesa corresponent: Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 120 4931 2279900 01 8.000,00 €
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2.29. PRP2022/368. Relació de factures ADO. Exp. 2022/488.
PROPOSTA DE Gestió econòmica
Gestió Econòmica – Relació de factures ADO (24/03/2022)
Elaborada la relació de factures ADO núm. 46 (24/03/2022), per import total de 65.188,08
euros.
Vist l'informe emès per la interventora, núm. 69/2022, en el qual es fan constar els
següents extrems:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2
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“Vista la relació núm. 46 de documents ADO de data 24/03/2022
La interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, de conformitat amb l’article 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, i sense perjudici d’allò que estableix l’article 219.1 del
mateix cos legal, emet el següent,
INFORME
PRIMER. La normativa aplicable ve fonamentalment definida per:
 L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
 Articles 183 a 188 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 La secció primera del capítol III (articles. 52 a 78) del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals , en matèria de pressupostos.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

També cal tenir en compte, pel que fa a la correcció dels documents justificatius:
 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’Impost sobre el Valor Afegit [...]
 Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
 Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
 Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de
Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer.
 Article 24 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.
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SEGON.- Respecte de les propostes d’ADO incloses en la relació s’han efectuat les
següents comprovacions:

Primera.- Que existeix crèdit adequat i suficient, a nivell de vinculació jurídica, a les
aplicacions pressupostàries proposades per imputar la despesa.

Segona.- Que s’eleva a l’òrgan competent. Correspon a l’Alcalde l’autorització i
disposició de la despesa dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió
de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quin
import no supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas,
la quantia de sis milions d’euros. En tot cas, correspon a l’Alcalde l’aprovació del
reconeixement de l’obligació. Per tant, es compleix allò que preceptua l’article 67.2 RD
500/1990 quant a la identitat d’òrgans competents en l’acumulació de fases, i la relació
s’eleva a aprovació per l’òrgan competent, que és la Junta de Govern per delegació de
l’Alcalde.

Tercer.- Que les propostes són adequades a allò que disposen les Bases
d’execució quant als supòsits en què es poden acumular les fases d’autorització /
disposició de la despesa / reconeixement de l’obligació.

Quart.- Que les factures o documents justificatius compleixen els requisits establerts
en la normativa aplicable i estan degudament conformades pel responsable del servei,
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posant de manifest que el servei o subministrament s'ha executat d'acord amb les
condicions contractuals.

TERCER.- Sense perjudici d’allò que disposa l’article 219 TRLHL quant a l’exclusió dels
contractes menors de l’àmbit d’aplicació de la fiscalització prèvia, en el control financer que
s’hagi d’efectuar a posteriori mitjançant tècniques d’auditoria (article 220 TRLHL) caldrà
tenir en compte els següents aspectes relatius a la contractació menor, àmpliament
emprada per la Corporació:
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 Acreditació de la capacitat d’obrar en els tercers contractistes
 Llindars d’import i llindars de durada dels contractes
 Acreditació dels tercers contractistes de no trobar-se en cap dels supòsits de
prohibició per contractar de l’article 60 LCSP.

A la vista d’aquesta relació d’autoritzacions-disposicions-obligacions (“ADO”), aquesta
Intervenció considera que podria existir un recurs inadequat a la contractació menor, ja
sigui perquè la suma de les factures associades a un mateix objecte i tercer excedeixen
dels llindars legals -15.000 euros, IVA exclòs, en el cas dels contractes de serveis i 40.000
€ en el cas del contractes d’obres-; ja sigui perquè els treballs contractats excedeixen la
durada màxima i improrrogable d’un any.
Aquest possible fraccionament es refereix a la contractació dels serveis de manteniment
de jardineria, serveis educatius, assessorament jurídic i servis esportius, que no s’ha pogut
trobar cap contracte o conveni signat; i de la gestió del poliesportiu municipal i de l’escola
bressol municipal inclosos en la relació, ja que el contracte signat va finalitzar i no s’ha
licitat una nova adjudicació. Als efectes d’exonerar-se de qualsevol responsabilitat
administrativa, civil, penal i patrimonial, qui sota signa adverteix de forma expressa als
òrgans de contractació d’aquest possible incompliment, i els insta a endegar els
procediments de contractació que s’escaiguin, en la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP), aprovat pel RD Leg. 9/2017, de 8 de novembre.
QUART.- L’article 118 de la 9/2017 Llei de contractes del Sector Públic estableix que en la
tramitació dels expedients dels contractes menors s’exigirà l’emissió d’un informe de
l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no
s’està alterant l’objecte amb el fi d’evitar l’aplicació dels límits descrits per la contractació
menor.
Totes aquestes factures directes ADO no presenten aquest informe establert a la llei.
CINQUÈ.- L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost estableix que en la
contractació menor es procedirà realitzar una proposta de despesa subscrita pel cap del
servei amb la conformitat del regidor delegat de l’àrea. Fet que en aquests casos de
factures directes no s’ha produït.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
és d’OBJECCIÓ FISCAL pels incompliments assenyalats en l’apartat tercer i quart.
Les observacions formulades no tenen efectes suspensius, perquè no concorren les
circumstàncies previstes en l’article 216.2 TRLHL.”

Primer.- Aprovar la relació de factures ADO núm. 46 (24/03/2022), per import total de
65.188,08 €.
Segon.- Procedir al pagament de la relació de factures ADO núm. 46 (24/03/2022), per
import total de 65.188,08 €.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'acord adoptat i de !'informe de la interventora núm.
69/2022 al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.
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A la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels següents acords:
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents
3.Suggeriments i preguntes
No se’n registren.

El Secretari accidental
Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle

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