ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL
31 de març de 2022
Sessió núm. JGL2022/12
Data: .31.03.2022
Hora inici: 19.15 h
Hora fi: 19.40 h.
Caràcter: ordinària
Lloc: Per mitjans electrònics, a través de la plataforma «Microsoft Teams».
Membres de la Junta de Govern Local assistents (5/5):
Andreu Bosch i Rodoreda
Montserrat Riera i Rojas
Santiago Albert i Seseña
Èrica Busto i Navarro
Raül Mínguez i Nogués
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President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretari accidental: Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle
Interventora: Anna Moreno Castells
Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la sessió en
la data i hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta i es passen a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia que, seguidament, es relacionen.
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió
ordinària núm. 11/2022, de 24.03.2022

2.

Propostes

2.1. PRP2022/375. Rectificació errada material acta JGL 17.03.2022. Exp. 2022/608.
2.2. PRP2022/391
2022/249.

Proposta JGL concessió subvenció econòmica per l'any 2022. Exp.
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2.3. PRP2022/365. Comunicació prèvia d’obertura d’una activitat. Exp. núm. 2022/315.
2.4. PRP2022/138
Declaració d’eficàcia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats
d’habitatge d’ús turístic. Exp. núm.: 2021/1266.
2.5. PRP2022/361. JUSTIFICACIÓ DE L'ADOJ SORTEIG NADAL DEL COMERÇ LOCAL
2021. Exp. 2021/1662.
2.6. PRP2022/362 Baixa IVTM i devolució per ingressos indeguts per canvi de titularitat
del vehicle a nom de F.G.B. Exp. 2022/460.
2.7. PRP2022/364 Baixa IVTM i devolució per ingressos indeguts per canvi de domicili del
vehicle a nom de R.D.P. Exp. 2022/542.
2.8. PRP2022/382 Baixa padró de vehicles segons informació fitxers mensuals de trànsit
gener i febrer 2022. Exp. 2022/605.
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2.9. PRP2022/383
Exp. 2019/1548.

Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de L.A.D. (XXXXX945A).

2.10. PRP2022/384 Retorn part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle a nom de
A.M.M. (XXXXX397R). Exp. 2022/611.
2.11. PRP2022/389 Altes padró de vehicles exercici 2022 comunicades en fitxer mensual
de trànsit gener 2022 (registres 2021). Exp. 2022/614.
2.12. PRP2022/392 Relació num. 61 de propostes despeses AD. Exp. 2022/618.
2.13. PRP2022/394 Sol·licitud baixa IVTM domicili fora de Teià 6608-LRV titularitat de
Fresco International 2005 SL. Exp. 2022/535.
2.14. PRP2022/350 Reordenació del trànsit, sol·licitud instal·lació senyal de cediu el pas
al Pg. del Castanyer confluència amb el Torrent de Sant Berger. Exp. 2021/299.
2.15. PRP2022/377
2020/1368.

Reordenació del trànsit-Restringir el trànsit al Ptge. Gessamí. Exp.
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2.16. PRP2022/388 Reordenació del trànsit - Substitució del sistema d'estacionament
quinzenal al c. Pau Picasso. Exp. 2020/1019.
2.17. PRP2022/39
Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per M.N.P.R. EXP. 2021/1182.
2.18. PRP2022/96 Informe del Servei Tècnic en relació a la caducitat de la llicència
annexa núm. 7/2018, exp. 2016/98 instada per STEGO INVEST SPAIN, SL. Exp. 2016/98.
2.19. PRP2022/338 Ordre Execució per garantir l’estabilitat del mur situat al c. Folch i
Torres confluència c. dels Brucs. Expedient núm.: 2022/407
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2.20. PRP2022/366 Declaració de caducitat de Llicència Urbanística, incoada a Stego
Invest Spain, SL. Exp. 2022/544
2.21. PRP2022/379. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per JC.M.A. Exp. 2021/1150
2.22. PRP2022/380 Atorgament llicència obres majors per construcció piscina instada per
J.G.G. Exp. 2021/1683
2.23. PRP2022/381 Atorgament llicència obres menors per instal·lació fotovoltaica instada
per E.L.G. Exp. 2021/1307
2.24. PRP2022/385. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per N.R.LL. Exp. 2021/1297
2.25. PRP2022/387. Adjudicació contractació menor advocat Francesc Ortiz Amat. Exp.
2022/583.
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:
2.26. PRP 2022/390 Adjudicació contracte menor de Servei de Prevenció de Riscos
Laborals Aliè, exercici 2022. Exp. 2022/298
2.27. PRP2022/401. Ordre d´Execució desperfectes paviment pista esportiva AE de Teià.
Exp. 2022/90
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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. 11/2022, de 24.03.2022
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió de la Junta de Govern
Local de 24.03.2022 (JGL2022/11) queda aprovat per unanimitat dels assistents, sense
observacions.
2. Propostes
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2.1. PRP2022/375. Rectificació errada material acta JGL 17.03.2022. Exp. 2022/608.
En data 24 de març de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar l’esborrany de l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària núm. 10/2022, de 17 de març de
2022.
Per errada material en l’esborrany de l’acta, es va transcriure a l’acta de la Junta de
Govern Local del dia 17 de març de 2022 el mateix contingut de proposta en dos punts de
l’acta, concretament en els punts 2.25. PRP2022/243 Proposta d'acord de la JGL
concessió de subvenció econòmica a l'entitat Caritas-Parròquia de Sant Martí de Teià per
a l'any 2022. Exp. 2022/309 i el punt 2.26. PRP2022/245 Proposta d'acord JGL concessió
de subvenció econòmica per a l'any 2022 a l'associació GRAM. Exp. 2022/249 quan la
proposta “2.26. PRP2022/245” referia la següent proposta a la Junta de Govern Local:
“2.26. PRP2022/245 Proposta d'acord JGL concessió de subvenció econòmica per a

l'any 2022 a l'associació GRAM. Exp. 2022/249
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Socials, de data 17 de febrer de 2022, referent
a la concessió de subvenció a l’associació GRAM, d’import 2.300,00 € destinada al
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida, conforme al
projecte i la memòria presentats.
Atès que la referida proposta de concessió de subvenció econòmica directa es pot
considerar justificada conforme al que estableix l’article 22.2,c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per quedar acreditada la conveniència de raons
d’interès públic, social i humanitari, degudament motivades, que dificulten la seva
convocatòria.
Atesa l’existència de crèdit per a la despesa a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost
General de Despeses vigent, segons document ADO de data 25 de febrer de 2022.
Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 054/2022, de data 28 de
febrer de 2022, amb resultat de fiscalització FAVORABLE i que diu
“
Document

Acta de fiscalització

Nº informe / acta

054/2021

Matèria

Subvencions

Nº exp. / relació

2022/249
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Assumpte

Subvenció d’atorgament directe a l’ASSOCIACIÓ GRUP DE
RECERCA I ACTUACIÓ AMB MINORIES CULTURALS I
TREBALLADORS ESTRANGERS (G.R.A.M)

Proposta

Reg. Benestar Social

Òrgan competent

Junta de Govern

Fase

AD

Import total

2.300,00 €

Aplicació psp.

410 / 2314 / 4800000

Anualitats

2022

Resultat

FAVORABLE

Vist que s’ha remès a aquesta Intervenció l’esborrany del conveni regulador de subvenció
a favor de l’Associació Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors
Estrangers (GRAM), per 2022.
Vista la sol·licitud de subvenció de l’Associació GRAM en data 8 de febrer de 2022 amb el
projecte per l’any 2022.
Vista la proposta de concessió de subvenció de data 17 de febrer de 2022.
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:
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INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per
A) Estatal
-

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

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles. 239 a 241
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C) Local
Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de 2007.
Bases d’execució del pressupost.
Quant a la prelació de fonts, en tot allò que no regulin la Llei general de subvencions i les
disposicions de desenvolupament, són d’aplicació les normes del Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat (article 5è LGS).
SEGON.- Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 410/2314/4800000
per atendre la despesa proposada.
TERCER.- La Corporació no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions, que d’acord amb
l’art.8.1 LGS ha de precedir a l’establiment de tota subvenció.
QUART.- D’acord amb l’article 22.1 LGS el procediment ordinari per l’atorgament de
subvencions és el de concurrència competitiva, i únicament es poden atorgar mitjançant
concessió directa en els supòsits de l’apartat 2n del mateix article. En el present expedient
s’empara l’atorgament directe en la concurrència de raons d’interès públic, social i
humanitari, que dificulten la seva convocatòria” (article 22.2.c LGS).
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CINQUÈ.- El projecte, acció, conducta o situació a finançar té per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública (art. 2.1.c
LGS).
SISÈ.- El conveni o resolució de concessió proposada inclou els extrems assenyalats en
l’article 65.3 RLGS, això és:
-

Objecte i beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia individualitzada
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, etc.
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons.
- Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
és de Favorable.
“
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
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ACORD
Primer.- AUTORITZAR, DISPOSAR la despesa i RECONÈIXER l’obligació, d’import de
2.300€, amb càrrec a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost General de Despeses
de 2022, en concepte de subvenció econòmica directa a l’associació GRAM, destinada al
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida.
Segon.- ORDENAR el pagament a l’associació GRAM de l’import de 1.725€, corresponent
al 75% de la subvenció concedida a l’apartat anterior, condicionat a la signatura del
conveni regulador de la subvenció.
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Tercer.- APROVAR l’esborrany del conveni regulador de subvenció a favor de l’associació
GRAM”.
En conseqüència, procedeix esmenar l’error material detectat, en l’aplicació de l’establert a
l’article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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ACORDA
PRIMER. Rectificar l’errada material detectada en la transcripció del text a de l’acta de la
Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022, deixant sense efecte el redactat del
text del punt 2.26 que quedarà sense efecte donada la duplicitat amb el punt 2.25.
SEGON. Procedir a la incorporació a la corresponent Junta de Govern Local per tal de la
seva aprovació, si s’escau, de la següent proposta ja signada per la regidoria competent:
“Proposta d'acord JGL concessió de subvenció econòmica per a l'any 2022 a
l'associació GRAM. Exp. 2022/249

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Socials, de data 17 de febrer de 2022, referent
a la concessió de subvenció a l’associació GRAM, d’import 2.300,00 € destinada al
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finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida, conforme al
projecte i la memòria presentats.
Atès que la referida proposta de concessió de subvenció econòmica directa es pot
considerar justificada conforme al que estableix l’article 22.2,c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per quedar acreditada la conveniència de raons
d’interès públic, social i humanitari, degudament motivades, que dificulten la seva
convocatòria.
Atesa l’existència de crèdit per a la despesa a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost
General de Despeses vigent, segons document ADO de data 25 de febrer de 2022.
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Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 054/2022, de data 28 de
febrer de 2022, amb resultat de fiscalització FAVORABLE i que diu
“
Document

Acta de fiscalització

Nº informe / acta

054/2021

Matèria

Subvencions

Nº exp. / relació

2022/249

Assumpte

Subvenció d’atorgament directe a l’ASSOCIACIÓ GRUP DE
RECERCA I ACTUACIÓ AMB MINORIES CULTURALS I
TREBALLADORS ESTRANGERS (G.R.A.M)

Proposta

Reg. Benestar Social

Òrgan competent

Junta de Govern

Fase

AD

Import total

2.300,00 €

Aplicació psp.

410 / 2314 / 4800000

Anualitats

2022

Resultat

FAVORABLE

Vist que s’ha remès a aquesta Intervenció l’esborrany del conveni regulador de subvenció
a favor de l’Associació Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors
Estrangers (GRAM), per 2022.
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Vista la sol·licitud de subvenció de l’Associació GRAM en data 8 de febrer de 2022 amb el
projecte per l’any 2022.
Vista la proposta de concessió de subvenció de data 17 de febrer de 2022.
La Interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, d’acord amb el que estableix l’article
214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per
A) Estatal
-

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

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles. 239 a 241
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C) Local
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Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de 2007.
Bases d’execució del pressupost.
Quant a la prelació de fonts, en tot allò que no regulin la Llei general de subvencions i les
disposicions de desenvolupament, són d’aplicació les normes del Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat (article 5è LGS).
SEGON.- Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 410/2314/4800000
per atendre la despesa proposada.
TERCER.- La Corporació no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions, que d’acord amb
l’art.8.1 LGS ha de precedir a l’establiment de tota subvenció.
QUART.- D’acord amb l’article 22.1 LGS el procediment ordinari per l’atorgament de
subvencions és el de concurrència competitiva, i únicament es poden atorgar mitjançant
concessió directa en els supòsits de l’apartat 2n del mateix article. En el present expedient
s’empara l’atorgament directe en la concurrència de raons d’interès públic, social i
humanitari, que dificulten la seva convocatòria” (article 22.2.c LGS).
CINQUÈ.- El projecte, acció, conducta o situació a finançar té per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública (art. 2.1.c
LGS).
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SISÈ.- El conveni o resolució de concessió proposada inclou els extrems assenyalats en
l’article 65.3 RLGS, això és:
-

Objecte i beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia individualitzada
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, etc.
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons.
- Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
és de Favorable.
“
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
Primer.- AUTORITZAR, DISPOSAR la despesa i RECONÈIXER l’obligació, d’import de
2.300€, amb càrrec a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost General de Despeses
de 2022, en concepte de subvenció econòmica directa a l’associació GRAM, destinada al
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida.
Segon.- ORDENAR el pagament a l’associació GRAM de l’import de 1.725€, corresponent
al 75% de la subvenció concedida a l’apartat anterior, condicionat a la signatura del
conveni regulador de la subvenció.
Tercer.- APROVAR l’esborrany del conveni regulador de subvenció a favor de l’associació
GRAM”.
TERCER. NOTIFICAR als interessats els presents acords.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.2. PRP2022/391
Exp. 2022/249.

Proposta JGL concessió subvenció econòmica per l'any 2022.

Assumpte : Sol·licitud de subvenció per a l’any 2022
Sol·licitant : ASSOCIACIÓ GRAM (GRUP DE RECOLZAMENT I ACOLLIDA DE
MINORIES)
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Socials, de data 17 de febrer de 2022, referent
a la concessió de subvenció a l’associació GRAM, d’import 2.300,00 € destinada al
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida, conforme al
projecte i la memòria presentats.
Atès que la referida proposta de concessió de subvenció econòmica directa es pot
considerar justificada conforme al que estableix l’article 22.2,c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per quedar acreditada la conveniència de raons
d’interès públic, social i humanitari, degudament motivades, que dificulten la seva
convocatòria.
Atesa l’existència de crèdit per a la despesa a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost
General de Despeses vigent, segons document ADO de data 25 de febrer de 2022.
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Vist l’informe de fiscalització de la interventora municipal, ref. 054/2022, de data 28 de
febrer de 2022, amb resultat de fiscalització FAVORABLE i que diu
“
Document

Acta de fiscalització

Nº informe / acta

054/2021

Matèria

Subvencions

Nº exp. / relació

2022/249

Assumpte

Subvenció d’atorgament directe a l’ASSOCIACIÓ GRUP DE
RECERCA I ACTUACIÓ AMB MINORIES CULTURALS I
TREBALLADORS ESTRANGERS (G.R.A.M)

Proposta

Reg. Benestar Social

Òrgan competent

Junta de Govern

Fase

AD

Import total

2.300,00 €

Aplicació psp.

410 / 2314 / 4800000

Anualitats

2022

Resultat

FAVORABLE

Vist que s’ha remès a aquesta Intervenció l’esborrany del conveni regulador de subvenció
a favor de l’Associació Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors
Estrangers (GRAM), per 2022.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Vista la sol·licitud de subvenció de l’Associació GRAM en data 8 de febrer de 2022 amb el
projecte per l’any 2022.
Vista la proposta de concessió de subvenció de data 17 de febrer de 2022.
La Interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, d’acord amb el que estableix l’article
214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, té a bé emetre el següent:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per
A) Estatal
-

Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles189.2, 214 a 217 i 220.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), preceptes que tenen
caràcter bàsic.
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-

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

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles. 239 a 241
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
C) Local
Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple el 21 de novembre de 2007.
Bases d’execució del pressupost.
Quant a la prelació de fonts, en tot allò que no regulin la Llei general de subvencions i les
disposicions de desenvolupament, són d’aplicació les normes del Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat (article 5è LGS).
SEGON.- Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 410/2314/4800000
per atendre la despesa proposada.

01/04/2022 ALCALDE

TERCER.- La Corporació no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions, que d’acord amb
l’art.8.1 LGS ha de precedir a l’establiment de tota subvenció.
QUART.- D’acord amb l’article 22.1 LGS el procediment ordinari per l’atorgament de
subvencions és el de concurrència competitiva, i únicament es poden atorgar mitjançant
concessió directa en els supòsits de l’apartat 2n del mateix article. En el present expedient
s’empara l’atorgament directe en la concurrència de raons d’interès públic, social i
humanitari, que dificulten la seva convocatòria” (article 22.2.c LGS).
CINQUÈ.- El projecte, acció, conducta o situació a finançar té per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública (art. 2.1.c
LGS).
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SISÈ.- El conveni o resolució de concessió proposada inclou els extrems assenyalats en
l’article 65.3 RLGS, això és:
-

Objecte i beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia individualitzada
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, etc.
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons.
- Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte.
D’acord amb allò previst a l’article 217 TRLHL, el resultat de la fiscalització de l’expedient
és de Favorable.
“
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA

Primer.- AUTORITZAR, DISPOSAR la despesa i RECONÈIXER l’obligació, d’import de
2.300€, amb càrrec a la partida 410 2314 4800000 del Pressupost General de Despeses
de 2022, en concepte de subvenció econòmica directa a l’associació GRAM, destinada al
finançament de les activitats de reforç escolar, alfabetització d’adults i acollida.
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Segon.- ORDENAR el pagament a l’associació GRAM de l’import de 1.725€, corresponent
al 75% de la subvenció concedida a l’apartat anterior, condicionat a la signatura del
conveni regulador de la subvenció.
Tercer.- APROVAR l’esborrany del conveni regulador de subvenció a favor de l’associació
GRAM.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.3. PRP2022/365. Comunicació prèvia d’obertura d’una activitat. Exp. núm.
2022/315.
Comunicació prèvia d’obertura d’una activitat. Exp. núm. 2022/315
Promotor/a: REDAMA REFORMAS, SL
Situació: CL INDUSTRIA 21 Es:1 Pl:BJ Pt:B9 (4938010DF4943N0003UJ)
Activitat: Taller /oficina/magatzem
Classificació: Comunicació prèvia d'obertura d’una activitat (Llei 18/2020)
432 Instal·lacions d’Edificis i Obres
433 Acabament d’obres.
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ANTECEDENTS
1. En data 11/02/2022, registre d’entrada núm. 2022/964, J.L.L. (XXXXX847H) en
representació de Redama Reformas, SL (B66957382), presenta comunicació per exercir
l’activitat de taller, oficines i magatzem al carrer INDUSTRIA 21 Es:1 Pl:BJ Pt:B9
(4938010DF4943N0003UJ).
2. En relació amb aquesta comunicació, en data 14/03/2022, el tècnic municipal va
informar el següent:
« En data 11/02/2022, registre d’entrada núm. 2022/964, J.L.L. en representació de
Redama Reformas, SL, presenta comunicació per exercir l’activitat de taller, oficines i
magatzem al carrer INDUSTRIA 21 Es:1 Pl:BJ Pt:B9 (4938010DF4943N0003UJ) i aporta
la següent documentació:
-

Projecte tècnic.
Certificat signat per tècnic competent conforme l’activitat compleix el previst a la
normativa vigent.
- Instancia normalitzada.
Revisada la documentació es comprova que és correcte.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Resulta:
A criteri del tècnic que subscriu es pot donar per efectuada la comunicació correctament
d’acord a la Secció segona. Intervenció administrativa sobre els establiments en què
s’exerceix una activitat econòmica a la llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de
l'activitat econòmica.
El titular pot iniciar l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions necessàries, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són
preceptius.
Altres aspectes: Cal comunicar al Departament de Rendes la comunicació de l’inici
d’aquesta activitat a efectes de taxes de recollida de Residus.»
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FONAMENTS DE DRET
- La 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.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Donar- se per assabentat de l’inici d’activitat comunicada per J.L.L.
(XXXXX847H), en representació de Redama Reformas, SL (B66957382), de taller, oficines
i magatzem al carrer INDUSTRIA 21 Es:1 Pl:BJ Pt:B9 (4938010DF4943N0003UJ) de Teià,
en virtut de la comunicació presentada en data 11/02/2022, amb registre d’entrada núm.
2022/964.
SEGON.- Redama Reformas, SL (B66957382) exercirà l’activitat abans esmentada de
conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada
per l’interessat/da juntament amb la declaració responsable, sens perjudici del dret de
propietat i de tercers.
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L'activitat també haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions següents:
El titular pot iniciar l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions necessàries, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són
preceptius
TERCER.- Liquidar a Redama Reformas, SL (B66957382) l’import de 253,21 en concepte
de taxa, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 14.
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QUART- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l’interessat/da i donar trasllat al servei de Rendes i
Exaccions municipals als efectes corresponents.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.4. PRP2022/138 Declaració d’eficàcia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats
d’habitatge d’ús turístic. Exp. núm.: 2021/1266.
Assumpte: Declaració d’eficàcia de la comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge
d’ús turístic. Exp. núm.: 2021/1266.
Promotor/a: E.Z.B (** *** 042W)
Situació: Disseminat,14 A, polígon 4 parcel·la 54 –“La Bomba”
ANTECEDENTS
1. En data 20 d’agost de 2021, registre d’entrada núm. 2021/5514, E.Z.B (** *** 042W) va
presentar una comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic al carrer de
Disseminat,14 A, polígon 4 parcel·la 54 –“La Bomba”.
2. En data 2 de febrer de 2022, l’aparellador municipal va emetre l’informe que es transcriu
a continuació:
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«Vista la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic presentada per E.Z.B,
en aplicació de l’article 68.6 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, es redacta el present informe, a fi i efecte
de la relació a l’ordenació d’usos del sector on s’emplaça el immoble i si està o no sotmès
a règim de propietat horitzontal.


En quant a l’ordenació d’usos del sector:

01/04/2022 ALCALDE

Examinat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 08.10.2015, donada la conformitat al Text Refós
per la CTUB en sessió 21.07.2016 (DOGC núm. 7203 de 12.09.2016) l’edificació en
qüestió, es troba emplaçada en sòl classificat com a “sòl no urbanitzable”, amb la
qualificació de “14-C2. Sòl no urbanitzable costaner 2.
A fi i efecte del compliment de l’article 68.6 del Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’Establiments d’Allotjament Turístic i Habitatges d’Ús Turístic (DOGC núm. 6268 de data
05.12.2012), s’ha de comprovar que, en quant a l’ordenació dels usos, en l’àmbit on
estigui emplaçat l’habitatge, sigui possible l’ús sol·licitat, d’habitatge d’ús turístic, en
aplicació de la normativa urbanística.
Atenent a la qualificació de sòl no urbanitzable costaner 2 (14 C2 ), en aquesta clau,
d’acord amb l’article 162 del POUM, aquest sòl es regeix per l’article per l’article 14.3 de
les Normes del Pla director costaner ,i atenent a l’article 47. 8 bis, del Text refós de la Llei
d’urbanisme ,tenint en compte que l’ús d’habitatge familiar ens consta legalment implantat,
podem concloure que l’ús d’habitatge turístic és compatible.
[imatge]
Plànol qualificació urbanistica segons POUM-2016 : “sòl no urbanitzable costaner 2 (14 C2 )



L’habitatge NO està sotmès a règim de propietat horitzontal, i per tant no li és d’aplicació
l’article 68.6 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’Establiments d’Allotjament Turístic
i Habitatges d’Ús Turístic (DOGC núm. 6268 de data 05.12.2012).
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En quant a si l’habitatge està sotmès a règim de propietat horitzontal:

En quant al compliment de l’article 66.2 del Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic:

“Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances”
D’acord amb la fitxa de referencia cadastral de l’immoble 08281A004000540000ZB,
únicament hi consta un habitatge, per tant, en aplicació de l’article 66.2 del Decret
159/2012, de 20 de novembre, la cessió de l’habitatge per a l’ús turístic, serà per la totalitat
de l’edificació existent destinada a habitatge en la parcel·la cadastral, (311,00m2), NO
permetent-se la cessió per estances, qüestió que es farà constar com a condició particular
en l’apartat de conclusions del present informe.
[imatge]
CONCLUSIÓ
Vista la comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic emplaçat a
Disseminat,14 A, pol·ligon 4 parcel·la 54 –“La Bomba”, s’informa favorablement, amb la
condició, en aplicació de l’article 66.2 del Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjaments turístics i d’habitatges d’ús turístic, que l’habitatge es cedeixi
sencer,
(d’acord
amb
la
fitxa
de
referencia
cadastral
de
l’immoble
08281A004000540000ZB, únicament hi consta un habitatge, de superfície construïda:
311,00 m2), en conseqüència, no se’n permet la cessió per estances i amb l’advertiment,
que la comunicació prèvia, no limita la potestat administrativa de protecció e la legalitat
urbanística davant els actes il·legals que es pretenguin emparar en la comunicació
esmentada.»
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3. En data 3 de febrer de 2022, l’enginyer municipal va emetre l’informe que es transcriu a
continuació:
«Explicació:
Vista la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic, sol·licitud formulada
per E.Z.B., informa que la documentació presentada és la prevista al DECRET 159/2012,
de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
Resulta:
Es pot informar favorablement la documentació presentada segons el que indica el
DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges
d'ús turístic.
Es recorda que cal donar compliment al previst a la normativa vigent.»
4. Vist l’informe favorable de la Policia Local de data 22 de febrer de 2022.
FONAMENTS DE DRET
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turístic.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Donar- se per assabentat de l’inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
comunicada per E.Z.B (** *** 042W) al carrer Disseminat,14 A, polígon 4, parcel·la 54 de
Teià, en virtut de la comunicació prèvia presentada en data 20 d’agost de 2021, registre
d’entrada núm. 2021/5514.
SEGON.- E.Z.B (** *** 042W) exercirà l’activitat abans esmentada de conformitat amb els
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per l’interessat/da
juntament amb de comunicació prèvia, així com la normativa reguladora dels establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, aprovat per Decret 159/2012, de 20 de
novembre, sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
TERCER.- Liquidar a E.Z.B (** *** 042W) en concepte de taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions,
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, per import de 253’21 €.
*Segons consta la l’expedient aquesta taxa ha estat abonada en data 20 d’agost de 2021.
QUART.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent.
CINQUÈ- Trametre a l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’alta de l’habitatge
d’ús turístic, a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes (plataforma
EACAT), als efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, de
conformitat amb el que es troba disposar per l’article 68.8 del Decret 159/2012, de 20 de
novembre, regulador dels establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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- 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.
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2.5. PRP2022/361. JUSTIFICACIÓ DE L'ADOJ SORTEIG NADAL DEL COMERÇ
LOCAL 2021. Exp. 2021/1662.
Exp. Núm.: 2021/1662
Assumpte: ADO-J Sorteig de Nadal del Comerç Local 2021
Instat per: Tècnica de Promoció Econòmica, Vanessa Sòria Pubill
Vista la relació 00047 de pagaments a justificar NPV-J 2021000017 de data 11 de març de
2022, referent a les despeses derivades del Sorteig de Nadal del Comerç Local 2021, de la
partida de Fires per import total de 1.033,58€.
Vist el compte justificatiu de la inversió de les quantitats percebudes en concepte de
pagament a justificar, corresponent a l’ADO-J Sorteig de Nadal del Comerç Local 2021,
presentat per la tècnica de Promoció Econòmica, Vanessa Sòria Pubill, en data 15 de
març de 2022, segons el següent detall:
Import lliurat: .....................................1.034,22€
Import justificat: .................................1.033,58€
Import sobrant: .........................................0,64€

01/04/2022 ALCALDE

Vist l’informe de fiscalització d’intervenció, ref. 064/2022 de data 7 de març de 2022 amb
resultat favorable amb les següents recomanacions:
-Que s’acoti la tipologia de despeses admissibles i es derivi a bestreta de caixa fixa les
despeses que correspongui en raó de la seva naturalesa.
-Que únicament s’expedeixin pagaments a justificar en favor de membre del personal
funcionari i laborals fixos.
-Que el departament de Comptabilitat no accepti Comptes justificatius fins que s’hagi
comprovat la integritat i correcció de la documentació aportada.
-Que la Tresoreria requereixi als perceptors de fons pendents de justificar a que ho facin
abans de 31 de desembre de l’exercici en què s’han expedit.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Aprovar la relació 00047 de pagaments a justificar NPV-J 2021000017 de data
11 de març de 2022, referent a les despeses derivades del Sorteig de Nadal del Comerç
Local 2021, de la partida de Fires per import total de 1.033,58€ i el compte justificatiu
presentat per la tècnica de Promoció Econòmica, Vanessa Sòria Pubill, en data 15 de
març de 2022.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.6. PRP2022/362
Baixa IVTM i devolució per ingressos indeguts per canvi de
titularitat del vehicle a nom de F.G.B. Exp. 2022/460.
Exp. núm.: 2022/460
Assumpte: Baixa IVTM i Devolució per ingressos indeguts per canvi de titularitat del
vehicle en data 20-12-2019.
Titular: F.G.B. (DNI XXXXX413C)
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 instancia presentada pel senyor F.G.B. (DNI XXXXX413C) de data 10 de març de
2022 registre d’entrada número 2022/1600, demanant la baixa de l’impost de vehicles de
tracció mecànica exercici 2022 i el retorn dels imports corresponents als rebuts 2020 i
2021 de l’IVTM per canvi de titularitat del vehicle que seguidament es detalla:
Matrícula: 0665 FCK
Marca i model: BMW X3 2.0
Nom del titular: F.G.B. (DNI XXXXX413C)
Comprovada la documentació del padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica s’ha
observat que a nom del senyor F.G.B. (DNI XXXXX413C) apareix el vehicle BMW X3 2.0,
matrícula 0665FCK, alta per nova matriculació en el nostre municipi en data 29-09-2006.
Amb la documentació aportada, confirmada amb informe de la cap de la policia local,
s’acredita que el vehicle es va canviar de titularitat en data 20-12-2019.
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Atès que el titular va fer efectiu el pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
de l’exercici 2020 en data 16-06-2020 i exercici 2021 en data 06-04-2021, i per aquest
motiu correspon el retorn del rebut cobrat indegudament i la baixa en el padró de vehicles
municipal.
Atès que en Junta de Govern Local de data 17-02-2022 es va aprovar al padró sobre
l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022 on apareix el rebut 2201002119 per
import de 133,09€ corresponent al vehicle matrícula 0665FCK a nom de F.G.B. (DNI
XXXXX413C) .
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost de vehicles de tracció
mecànica en el seu article 2n, s’estableix que són subjectes passius d’aquest impost les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicles en el
permís de circulació.
A l’article 7è d’aquesta mateixa ordenança fiscal es contempla que el període impositiu
coincideix amb l’any natural i que l’impost es merita el primer dia del període impositiu.
SEGON.- Amb la documentació aportada queda acreditat que el vehicle es va canviar de
titularitat en data 20-12-2019.
TERCER.- El procediment per les devolucions es regula a l’article 121 del RD1065/2007,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments
de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.
QUART.- En el present cas és procedent la devolució dels impostos cobrats dels exercicis
2020 i 2021.
CINQUÈ.- D’acord amb l’article 221.5 LGT “A la devolució d’ingressos indeguts s’han de
liquidar interessos de demora d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 32
d’aquesta Llei”. Segons allò previst a l’article 32.2 de la LGT, “Amb la devolució
d’ingressos indeguts l’Administració tributària ha d’abonar l’interès de demora que regula
l’article 26 d’aquesta Llei, sense necessitat que l’obligat tributari el sol·liciti. A aquests
efectes, l’interès de demora es merita des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut
fins a la data en que s’ordeni el pagament de la devolució”.
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CONCLUSIÓ
Primer.- Donar de baixa del padró de vehicles municipal, el vehicle matricula 0665FCK a
nom de F.G.B. (DNI XXXXX413C) per canvi de titularitat en data 20-12-2019.
Segon.- Donar de baixa el rebut 2201002119 per import de 133,09€ corresponent al
vehicle matrícula 0665FCK a nom de F.G.B. (DNI XXXXX413C)
Tercer.- Procedir a la devolució dels rebuts de l’IVTM 2020 i 2021 a nom de F.G.B. (DNI
XXXXX413C) amb els corresponents interessos de demora del vehicle matrícula 0665FCK
per import total de 280,03€ al compte bancari indicat.
Exercici

Núm. Rebut

2020
2021
TOTAL

2001002121
2101002148

Import
cobrat
133,09
133,09

Estat
Cobrat
Cobrat

Interessos
demora
8,93
4,92

Import a retornar
142,02
138,01
280,03

Càlcul interès de demora
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Exercici
2020
2021

Data ingrés Import
cobrat
16-06-2020
133,09
06-04-2021
133,09

Dies Tipus % Interessos
654
360

3,75
3,75

Import
devolució

8,93
4,92

total
142,02
138,01

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de
rendes als efectes oportuns. “
Vista la Resolució d’Alcaldia 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a
favor de la Junta de Govern Local.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Donar de baixa del padró de vehicles municipal, el vehicle matricula 0665FCK a
nom de F.G.B. (DNI XXXXX413C) per canvi de titularitat en data 20-12-2019.
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Segon.- Donar de baixa el rebut 2201002119 per import de 133,09€ corresponent al
vehicle matrícula 0665FCK a nom de F.G.B. (DNI XXXXX413C)
Tercer.- Procedir a la devolució dels rebuts de l’IVTM 2020 i 2021 a nom de F.G.B. (DNI
XXXXX413C) amb els corresponents interessos de demora del vehicle matrícula 0665FCK
per import total de 280,03€ al compte bancari indicat.
Exercici

Núm. Rebut

2020
2021
TOTAL

2001002121
2101002148

Import
cobrat
133,09
133,09

Estat
Cobrat
Cobrat

Interessos
demora
8,93
4,92

Import a retornar
142,02
138,01
280,03

Càlcul interès de demora
Exercici

Data ingrés Import
cobrat

Dies Tipus % Interessos
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Import
devolució

total

2020
2021

16-06-2020
06-04-2021

133,09
133,09

654
360

3,75
3,75

8,93
4,92

142,02
138,01

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de
rendes als efectes oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.7. PRP2022/364
Baixa IVTM i devolució per ingressos indeguts per canvi de
domicili del vehicle a nom de R.D.P. Exp. 2022/542.
Exp. núm.: 2022/542
Assumpte: Baixa IVTM i devolució per ingressos indeguts per canvi de domicili del
vehicle en data 10-07-2020.
Titular: R.D.P. (DNI XXXXX056K)
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 instancia presentada pel senyor R.D.P. (DNI XXXXX056K) de data 21 de març de
2022 registre d’entrada número 2022/1958, on sol·licita la baixa del rebut de l’IVTM 2022 i
la devolució per ingressos indeguts per canvi de domicili del vehicle que seguidament es
detalla:
Matrícula: 4120JNZ
Marca i model: CITROEN C4 1.2
Nom del titular: R.D.P. (DNI XXXXX056K)
Comprovada la documentació del padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica s’ha
observat que a nom del senyor R.D.P. (DNI XXXXX056K) apareix el vehicle Citroen C4
1.2, matrícula 4120JNZ.
Amb la documentació aportada s’acredita que el vehicle es va canviar de domicili en data
10-07-2020.
Atès que el titular va fer efectiu el pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
de l’exercici 2021 en data 31-03-2021, i per aquest motiu correspon la baixa en el padró de
vehicles municipal, el retorn del rebut 2021 cobrat indegudament i la baixa del rebut 2022
que a data d’avui resta pendent de pagament.
Atès que en Junta de Govern Local de data 17-02-2022 es va aprovar al padró sobre
l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022 on apareix el rebut 2201001401 per
import de 63,05€ corresponent al vehicle matrícula 4120JNZ a nom de R.D.P. (DNI
XXXXX056K)
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost de vehicles de tracció
mecànica en el seu article 2n, s’estableix que són subjectes passius d’aquest impost les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicles en el
permís de circulació.
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A l’article 7è d’aquesta mateixa ordenança fiscal es contempla que el període impositiu
coincideix amb l’any natural i que l’impost es merita el primer dia del període impositiu.
SEGON.- Amb la documentació aportada pel titular queda acreditat que el vehicle es va
canviar de domicili en data 10-07-2020.
TERCER.- El procediment per les devolucions es regula a l’article 121 del RD1065/2007,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments
de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.
QUART.- En el present cas és procedent la devolució de l’impost cobrat l’exercici 2021.
CINQUÈ.- D’acord amb l’article 221.5 LGT “A la devolució d’ingressos indeguts s’han de
liquidar interessos de demora d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 32
d’aquesta Llei”. Segons allò previst a l’article 32.2 de la LGT, “Amb la devolució
d’ingressos indeguts l’Administració tributària ha d’abonar l’interès de demora que regula
l’article 26 d’aquesta Llei, sense necessitat que l’obligat tributari el sol·liciti. A aquests
efectes, l’interès de demora es merita des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrés indegut
fins a la data en que s’ordeni el pagament de la devolució”.
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CONCLUSIÓ
Primer.- Donar de baixa del padró de vehicles municipal, el vehicle matricula 4120JNZ a
nom de R.D.P. (DNI XXXXX056K) per canvi de domicili en data 10-07-2020.
Segon.- Procedir a la devolució del rebut de l’IVTM 2021 a nom de a R.D.P. (DNI
XXXXX056K) amb els corresponents interessos de demora del vehicle matrícula 4120JNZ
per import total de 65,42€ al compte bancari indicat.
Exercici

Núm. Rebut

2021

2101001410

Import
cobrat
63,05

Estat

Interessos
demora

Cobrat

Import a retornar
2,37

65,42

Càlcul interès de demora
Exercici
2021

Data ingrés
31-03-2021

Import
cobrat
63,05

Dies

Tipus
%
366
3,75

Interesso
s
2,37

Import total
devolució
65,42

Tercer.- Donar de baixa el rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022
número 2201001401 que actualment resta pendent, per canvi de domicili en data 10-072020.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de
rendes als efectes oportuns.”
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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
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Primer.- Donar de baixa del padró de vehicles municipal, el vehicle matricula 4120JNZ a
nom de R.D.P. (DNI XXXXX056K) per canvi de domicili en data 10-07-2020.
Segon.- Procedir a la devolució del rebut de l’IVTM 2021 a nom de a R.D.P. (DNI
XXXXX056K) amb els corresponents interessos de demora del vehicle matrícula 4120JNZ
per import total de 65,42€ al compte bancari indicat.
Exercici

Núm. Rebut

2021

2101001410

Import
cobrat

Estat

63,05

Interessos
demora

Cobrat

Import a retornar
2,37

65,42

Càlcul interès de demora
Exercici

Data ingrés

2021

31-03-2021

Import
cobrat
63,05

Dies Tipus %
366

3,75

Interesso
s
2,37

Import total
devolució
65,42

Tercer.- Donar de baixa el rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022
número 2201001401 que actualment resta pendent, per canvi de domicili en data 10-072020.
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Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de
rendes als efectes oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.8. PRP2022/382 Baixa padró de vehicles segons informació fitxers mensuals de
trànsit gener i febrer 2022. Exp. 2022/605.
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Exp. núm. : 605/2022
Assumpte : Baixa padró de vehicles segons informació mensual trànsit Gener i
Febrer 2022 (registres 2021)
Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Atès que en els fitxers de trànsit corresponents al mesos de gener i febrer d’aquest 2022,
s’ha observat l’existència d’uns vehicles donats de baixa en el nostre municipi amb data de
tràmit exercici 2021:
Motiu
Definitiva

Data tràmit
22-11-2021

Matrícula
7073-DPW

Transferència 23-11-2021

4702-JYH

Transferència 27-12-2021

9159-GCW

Transferència 29-12-2021

7557-LCR

Definitiva

29-12-2021

B-1639-FN

Canvi
domicili
Canvi
domicili

03-12-2021

0487-JZF

29-12-2021

2961-KFW

Marca i model
Opel Astra

Titular
J.M.M.
XXXXX551B)
BMW F800 R
J.M.R.
XXXXX105N)
Fiat Punto
A.N.M.
XXXXX494R)
MITT Scrambler A.H.A.
125
XXXXX682V)
Derbi 75 Sport M.C.O.(DNI
Copa
XXXXX682V)
Seat Leon
D.S.S.
XXXXX926B)
Toyota Yaris
A.C.E.
XXXXX385K)
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(DNI
(DNI
(DNI
(DNI

(DNI
(DNI

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 moment de generar el padró de l’IVTM de l’exercici 2022 encara no
s’havien comunicat aquestes baixes per transferència, per baixa definitiva i per canvi de
domicili, ja que apareixen en els fitxers del gener i del febrer del 2022 (registres 2021)
rebuts un cop ja realitzat el padró d’aquest exercici.
Atès que en el padró d’aquest exercici 2019 apareixen els següents rebuts:

01/04/2022 ALCALDE

Núm. Rebut
2201002834
2201003033
2201003461
2201002354
2201000859
2201004777
2201001017

Matrícula
7073-DPW
4702-JYH
9159-GCW
7557-LCR
B-1639-FN
0487-JZF
2961-KFW

Marca i model
Opel Astra 1.6
BMW F800R
Fiat Punto 1.9
Mitt Scrambler 125
Derbi Sport Copa
Seat Leon 1.2
Toyota Yaris 1.0

Titular
J.M.M. (DNI XXXXX551B)
J.M.R. (DNI XXXXX105N)
A.N.M. (DNI XXXXX494R)
A.H.A. (DNI XXXXX682V)
M.C.O.(DNI XXXXX682V)
D.S.S. (DNI XXXXX926B)
A.C.E. (DNI XXXXX385K)

Import
63,05€
56,04€
133,09€
8,18€
8,18€
63,05€
23,35€

Atès que segons certificats de rebuts pendents realitzats pel servei de recaptació aquests
rebuts no s’han fet efectius.
Documentació que s’adjunta:


Relació de baixes de vehicles corresponents als fitxers de trànsit del més de gener i
de febrer de 2022 amb data de tràmit del 2021.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica per l’exercici 2022, contempla el següent:
-

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 8, règims de declaració i d’ingrés,
- Punt 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la reclamació i la revisió dels actes
dictats en via de gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti
en el permís de circulació del vehicle.

CONCLUSIÓ
Primer.- Acordar la baixa dels següents vehicles del padró de vehicles de tracció mecànica
per a propers exercicis:
Motiu
Definitiva
Transferència
Transferència

Data tràmit
22-11-2021
23-11-2021
27-12-2021

Matrícula
7073-DPW
4702-JYH
9159-GCW

Marca i model
Opel Astra
BMW F800 R
Fiat Punto
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Titular
J.M.M. (DNI XXXXX551B)
J.M.R. (DNI XXXXX105N)
A.N.M. (DNI XXXXX494R)

Transferència
Definitiva
Canvi
domicili
Canvi
domicili

29-12-2021
29-12-2021
03-12-2021

7557-LCR
B-1639-FN
0487-JZF

MITT Scrambler 125
Derbi 75 Sport Copa
Seat Leon

A.H.A. (DNI XXXXX682V)
M.C.O.(DNI XXXXX682V)
D.S.S. (DNI XXXXX926B)

29-12-2021

2961-KFW

Toyota Yaris

A.C.E. (DNI XXXXX385K)

Segon.- Acordar les baixes del següents rebuts de l’impost de vehicles de tracció
mecànica, corresponents a l’exercici 2022:
Núm. Rebut
2201002834
2201003033
2201003461
2201002354
2201000859
2201004777
2201001017

Matrícula
7073-DPW
4702-JYH
9159-GCW
7557-LCR
B-1639-FN
0487-JZF
2961-KFW

Marca i model
Opel Astra 1.6
BMW F800R
Fiat Punto 1.9
Mitt Scrambler 125
Derbi Sport Copa
Seat Leon 1.2
Toyota Yaris 1.0

Titular
J.M.M. (DNI XXXXX551B)
J.M.R. (DNI XXXXX105N)
A.N.M. (DNI XXXXX494R)
A.H.A. (DNI XXXXX682V)
M.C.O.(DNI XXXXX682V)
D.S.S. (DNI XXXXX926B)
A.C.E. (DNI XXXXX385K)

Import
63,05€
56,04€
133,09€
8,18€
8,18€
63,05€
23,35€

Tercer.- Notificar l’acord als interessats als efectes adients.”

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

01/04/2022 ALCALDE

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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Acordar la baixa dels següents vehicles del padró de vehicles de tracció
mecànica per a propers exercicis:
Motiu
Data tràmit
Definitiva
22-11-2021
Transferència 23-11-2021

Matrícula
7073-DPW
4702-JYH

Marca i model
Opel Astra
BMW F800 R

Titular
J.M.M. (DNI XXXXX551B)
J.M.R. (DNI XXXXX105N)

Transferència
Transferència
Definitiva
Canvi domicili
Canvi domicili

9159-GCW
7557-LCR
B-1639-FN
0487-JZF
2961-KFW

Fiat Punto
MITT Scrambler 125
Derbi 75 Sport Copa
Seat Leon
Toyota Yaris

A.N.M. (DNI XXXXX494R)
A.H.A. (DNI XXXXX682V)
M.C.O.(DNI XXXXX682V)
D.S.S. (DNI XXXXX926B)
A.C.E. (DNI XXXXX385K)

27-12-2021
29-12-2021
29-12-2021
03-12-2021
29-12-2021

Segon.- Acordar les baixes del següents rebuts de l’impost de vehicles de tracció
mecànica, corresponents a l’exercici 2022:

Núm. Rebut
2201002834
2201003033
2201003461
2201002354
2201000859
2201004777
2201001017

Matrícula
7073-DPW
4702-JYH
9159-GCW
7557-LCR
B-1639-FN
0487-JZF
2961-KFW

Marca i model
Opel Astra 1.6
BMW F800R
Fiat Punto 1.9
Mitt Scrambler 125
Derbi Sport Copa
Seat Leon 1.2
Toyota Yaris 1.0

Titular
J.M.M. (DNI XXXXX551B)
J.M.R. (DNI XXXXX105N)
A.N.M. (DNI XXXXX494R)
A.H.A. (DNI XXXXX682V)
M.C.O.(DNI XXXXX682V)
D.S.S. (DNI XXXXX926B)
A.C.E. (DNI XXXXX385K)

Tercer.- Notificar l’acord als interessats als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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Import
63,05€
56,04€
133,09€
8,18€
8,18€
63,05€
23,35€

2.9. PRP2022/383 Retorn dipòsit garantia urbanística a nom de L.A.D. (XXXXX945A).
Exp. 2019/1548.
Vista la instància presentada per L.A.D.(XXXXX945A), de data 02/06/2020, registre
d’entrada núm. 2020/2899, on sol·licita el retorn del dipòsit de garantia urbanística per
import de 2.154,11€.
Vist l’informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal de data 28-03-22.
Vist l’informe de conformitat del Servei de Recaptació de data 29-03-22, d’estar al corrent
de pagament amb aquesta hisenda municipal.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Procedir al retorn de la garantia urbanística de l’expedient d’obres núm.
2018/948 per import de 2.154,11€, a nom de L.A.D. (XXXXX945A)
SEGON.- Informar del present acord al contribuent i al servei de Tresoreria als efectes
oportuns.
01/04/2022 ALCALDE

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.10. PRP2022/384 Retorn part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle a nom
de A.M.M. (XXXXX397R). Exp. 2022/611.
Vista la sol·licitud de devolució formulada per A.M.M. (XXXXX397R), de data 28-03-2022
registre número 2022/2128, on sol·licita el retorn de la part proporcional de l’impost de

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

vehicles de tracció mecànica del vehicle que seguidament es detalla:
Matrícula: 4808BGG
Marca i model: VOLKSWAGEN GOLF 1.8
Nom titular: A.M.M. (XXXXX397R)
Número de rebut: 2101002928
Data de la baixa definitiva: 07-09-2021
Import a retornar: 33,27€
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, la Junta de
Govern Local, a proposta de la Regidoria competent,
ACORDA

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Trimestres a retornar: 1
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PRIMER.- Procedir al retorn a favor de A.M.M.(XXXXX397R) de l’import de 33,27€,
corresponents a la part proporcional del rebut de l’IVTM 2021 del vehicle matrícula
4808BGG, per baixa definitiva amb data 07-09-2021.
SEGON.- Notificar el present acord al contribuent i al servei de Tresoreria als efectes
oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.11. PRP2022/389 Altes padró de vehicles exercici 2022 comunicades en fitxer
mensual de trànsit gener 2022 (registres 2021). Exp. 2022/614.
Assumpte : Altes en el padró de l'impost vehicles exercici 2022, segons comunicat
trànsit gener 2022 (registres 2021)

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

01/04/2022 ALCALDE

Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat de la
Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Atès que en el fitxer de trànsit corresponent al mes de gener d’aquest 2022, s’ha
observat l’existència d’uns vehicles donats d’alta en el nostre municipi amb data de tràmit
exercici 2021:
Motiu

Data tràmit

Matrícula

Marca i model

Matriculació

23-12-2021

0134-LVN

BMW R 1250

Matriculació

16-12-2021

0466-LVK

Volkswagen ID.4

Matriculació

20-12-2021

0896-LVL

Yamaha YP125

Transferència

23-12-2021

0964-GMT

Dodge Nitro

Matriculació

23-12-2021

1248-LVN

Mercedes 110 CDI

Matriculació

23-12-2021

2552-LVN

Volvo XC40 1.5

Transferència

22-11-2021

2647-KDJ

Suzuki Vitara

Matriculació

14-12-2021

3864-LVH

Volkswagen UP 1.0

Matriculació

16-12-2021

5937-LVJ

Honda CB 500

Matriculació

28-12-2021

7600-LVP

Ford Focus 1.0

Matriculació

27-12-2021

8512-LVN

Ford Focus 1.0

Titular
M.E.D.
XXXXX706F)
E.B.S
XXXXX218Z)
A.M.G.
XXXXX682H)
R.F.P.
XXXXX667Z)
SN.M.N.
XXXXX363L)
JG.M.S.
XXXXX214Z)
P.E.M.
XXXXX969V)
J.F.F.
XXXXX250W)
M.P.B.
XXXXX480R)
D.P.C.
XXXXX197Y)
E.N.SL.
XXXXX437D)

(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI

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 moment de generar el padró de l’IVTM de l’exercici 2022 encara
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no s’havien comunicat aquestes altes per nova matriculació i transferència, ja que
apareixen en el fitxer del gener del 2022 (registres 2021) rebut un cop ja realitzat el padró
d’aquest exercici.
Documentació que s’adjunta:
- Relació d’altes de vehicles corresponent al fitxer de trànsit del més de gener de 2022
amb data de tràmit del 2021.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ordenança municipal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica per l’exercici 2022, contempla el següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

01/04/2022 ALCALDE



Article 6, quota tributària, punt 2, quadre de tarifes,
- Turismes:
- De menys de 8,00 cavalls fiscals ................. 23,35 €
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ................... 63,05 €
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ............... 133,09 €
- De 16 fins a 19,99 cavalls fisclas ............... 179,22 €
-

Camions:
De menys de 100 quilograms càrrega útil .. . 78,22 €

-

Altres vehicles:
Motocicletes fins a 125 cc .............................. 8,18 €
Motocicletes de més de 250 fins 500 cc........ 28,03 €
Motocicletes de més de 1.000 cc ................ 112,07 €

-

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 8, règims de declaració i d’ingrés,
- Punt 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la reclamació i la revisió dels actes
dictats en via de gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti
en el permís de circulació del vehicle.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

CONCLUSIÓ
Primer.- Acordar l’alta dels següents vehicles en el padró de l’impost de vehicles de tracció
mecànica per a propers exercicis:

Motiu

Data tràmit

Matrícula

Marca i model

Matriculació

23-12-2021

0134-LVN

BMW R 1250

Matriculació

16-12-2021

0466-LVK

Volkswagen ID.4

Matriculació

20-12-2021

0896-LVL

Yamaha YP125

Transferència

23-12-2021

0964-GMT

Dodge Nitro

Matriculació

23-12-2021

1248-LVN

Mercedes 110 CDI

Matriculació

23-12-2021

2552-LVN

Volvo XC40 1.5
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Titular
M.E.D.
XXXXX706F)
E.B.S
XXXXX218Z)
A.M.G.
XXXXX682H)
R.F.P.
XXXXX667Z)
SN.M.N.
XXXXX363L)
JG.M.S.

(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI

Transferència

22-11-2021

2647-KDJ

Suzuki Vitara

Matriculació

14-12-2021

3864-LVH

Volkswagen UP 1.0

Matriculació

16-12-2021

5937-LVJ

Honda CB 500

Matriculació

28-12-2021

7600-LVP

Ford Focus 1.0

Matriculació

27-12-2021

8512-LVN

Ford Focus 1.0

XXXXX214Z)
P.E.M.
XXXXX969V)
J.F.F.
XXXXX250W)
M.P.B.
XXXXX480R)
D.P.C.
XXXXX197Y)
E.N.SL.
XXXXX437D)

(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI

Segon.- Acordar liquidar l’impost de vehicles de tracció mecànica per aquest 2022 als
següents vehicles amb els corresponents imports:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

01/04/2022 ALCALDE

Titular
M.E.D.
(DNI
XXXXX706F)
E.B.S
(DNI
XXXXX218Z)
A.M.G.
(DNI
XXXXX682H)
R.F.P.
(DNI
XXXXX667Z)
SN.M.N.
(DNI
XXXXX363L)
JG.M.S.
(DNI
XXXXX214Z)
P.E.M.
(DNI
XXXXX969V)
J.F.F.
(DNI
XXXXX250W)
M.P.B.
(DNI
XXXXX480R)
D.P.C.
(DNI
XXXXX197Y)
E.N.SL.
(DNI
XXXXX437D)

Matrícula

Marca-modelpotència

Tipus

Import

0134-LVN

BMW R 1250 de 1254 cc

Altres vehicles 112,07 €

0466-LVK

Turisme

0896-LVL

Volkswagen
ID.4
de
14,94 HP
Yamaha YP125 de 124 cc

0964-GMT

Dodge Nitro de 16,22 HP

Turisme

179,22 €

1248-LVN

Mercedes 110 CDI de
613 Kg
Volvo XC40 1.5 de 9,89
HP
Suzuki Vitara de 11,58
HP
Volkswagen UP 1.0 de
7,82 HP
Honda CB 500 de 471 cc

Camió

78,22 €

Turisme

63,05 €

Turisme

63,05 €

Turisme

23,35 €

Ford Focus 1.0 de 7,82
HP
Ford Focus 1.0 de 7,82
HP

Turisme

23,35 €

Turisme

23,35 €

2552-LVN
2647-KDJ
3864-LVH
5937-LVJ
7600-LVP
8512-LVN

133,09 €

Altres vehicles 8,18 €

Altres vehicles 28,03 €

Tercer.- Notificar als interessats als efectes oportuns. “
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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Acordar l’alta dels següents vehicles en el padró de l’impost de vehicles de tracció
mecànica per a propers exercicis:
Motiu

Data tràmit

Matrícula

Marca i model

Matriculació

23-12-2021

0134-LVN

BMW R 1250

Matriculació

16-12-2021

0466-LVK

Volkswagen ID.4
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Titular
M.E.D.
(DNI
XXXXX706F)
E.B.S
(DNI

Matriculació

20-12-2021

0896-LVL

Yamaha YP125

Transferència

23-12-2021

0964-GMT

Dodge Nitro

Matriculació

23-12-2021

1248-LVN

Mercedes 110 CDI

Matriculació

23-12-2021

2552-LVN

Volvo XC40 1.5

Transferència

22-11-2021

2647-KDJ

Suzuki Vitara

Matriculació

14-12-2021

3864-LVH

Volkswagen UP 1.0

Matriculació

16-12-2021

5937-LVJ

Honda CB 500

Matriculació

28-12-2021

7600-LVP

Ford Focus 1.0

Matriculació

27-12-2021

8512-LVN

Ford Focus 1.0

XXXXX218Z)
A.M.G.
XXXXX682H)
R.F.P.
XXXXX667Z)
SN.M.N.
XXXXX363L)
JG.M.S.
XXXXX214Z)
P.E.M.
XXXXX969V)
J.F.F.
XXXXX250W)
M.P.B.
XXXXX480R)
D.P.C.
XXXXX197Y)
E.N.SL.
XXXXX437D)

(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI
(DNI

Segon.- Acordar liquidar l’impost de vehicles de tracció mecànica per aquest 2022 als
següents vehicles amb els corresponents imports:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

01/04/2022 ALCALDE

Titular
M.E.D.
(DNI
XXXXX706F)
E.B.S
(DNI
XXXXX218Z)
A.M.G.
(DNI
XXXXX682H)
R.F.P.
(DNI
XXXXX667Z)
SN.M.N.
(DNI
XXXXX363L)
JG.M.S.
(DNI
XXXXX214Z)
P.E.M.
(DNI
XXXXX969V)
J.F.F.
(DNI
XXXXX250W)
M.P.B.
(DNI
XXXXX480R)
D.P.C.
(DNI
XXXXX197Y)
E.N.SL.
(DNI
XXXXX437D)

Matrícula

Marca-modelpotència

Tipus

Import

0134-LVN

BMW R 1250 de 1254 cc

Altres vehicles 112,07 €

0466-LVK

Turisme

0896-LVL

Volkswagen
ID.4
de
14,94 HP
Yamaha YP125 de 124 cc

0964-GMT

Dodge Nitro de 16,22 HP

Turisme

179,22 €

1248-LVN

Mercedes 110 CDI de
613 Kg
Volvo XC40 1.5 de 9,89
HP
Suzuki Vitara de 11,58
HP
Volkswagen UP 1.0 de
7,82 HP
Honda CB 500 de 471 cc

Camió

78,22 €

Turisme

63,05 €

Turisme

63,05 €

Turisme

23,35 €

Ford Focus 1.0 de 7,82
HP
Ford Focus 1.0 de 7,82
HP

Turisme

23,35 €

Turisme

23,35 €

2552-LVN
2647-KDJ
3864-LVH
5937-LVJ
7600-LVP
8512-LVN

133,09 €

Altres vehicles 8,18 €

Altres vehicles 28,03 €

Tercer.- Notificar als interessats als efectes oportuns.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

2.12. PRP2022/392 Relació num. 61 de propostes despeses AD. Exp. 2022/618.
Elaborada la relació de propostes de despeses AD núm. 60 presentades pels diferents
serveis per atendre les necessitats municipals, informada favorablement per la interventora
municipal.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
l’aprovació de la relació de propostes de despesa AD núm. 60, per import total de
39.529,59 € en la forma detallada a l’annex.

Exercici comptable:

2022

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00061 - Relació propostes despeses AD núm. 61 per JGL (EXP: 2022/618)

Estat:
Oberta
Tipus d'acord:
JUNTA DE GOVERN LOCAL

01/04/2022 ALCALDE

N.Prop. Núm. Ope.

NIF.

Raó social interessat

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

000130 2022000829 25/02/2022

D.Prop.

B. Data Ope.

24/02/2022 PROP Bosses Sanecan

A58044652

ADO CERRAMIENTOS
METALICOS S.A.

2022 320

1532

2211100 01

000131 2022000830 25/02/2022

24/02/2022 PROP Material de
Jardineria

B63421937

CODINA I TORRUELLA S.L.

2022 320

1532

2211100 01

233,99

000141 2022000875 07/03/2022

07/03/2022 PROP CANVI DE TENSIÓ C/
JOSEP PUIGORIOL 86

A81948077

ENDESA ENERGIA SA

2022 330

9330

6820000 01

1.862,67

000142 2022000883 07/03/2022

07/03/2022 PROP REPARACIÓ AVARIES
ELÈCTRIQUES EL CIM

A08001182

S.E.C.E. SA

2022 320

9330

2120000 01

1.069,10

000144 2022000885 08/03/2022

07/03/2022 PROP REPARACIÓ
PILONA-PUNT DE LLUM
A LA PL. CATALUNYA

B62145503

ELECTRICITAT BOQUET

2022 320

1650

2279900 01

242,00

000145 2022000886 08/03/2022

07/03/2022 PROP CANVI BALISSA LED
ROTONDA PL. 1
D'OCTUBRE

B62145503

ELECTRICITAT BOQUET

2022 320

1650

2279900 01

344,98

000146 2022000887 08/03/2022

07/03/2022 PROP RECOLLIDA ABOCAMENTS
FIBROCIMENT

B63491260

VERDMON

2022 320

1621

2279900 01

946,00

000167 2022000959 15/03/2022

25/02/2022 PROP PRESA TERRA QUADRE J
ENLL. PÚBLIC

B62145503

ELECTRICITAT BOQUET

2022 320

1650

2279900 01

902,51

000175 2022000989 18/03/2022

17/03/2022 PROP DISSENY GRÀFIC
DIRECTORI
RESTAURANTS LOCALS

43696940E

GAVILAN CASTILLO, LOIDA

2022 120

4300

2269900 01

181,50

000176 2022000990 18/03/2022

17/03/2022 PROP DISSENY PROGRAMA DEL
V MARIDATGE DELS
SENTITS

35101539C

BLANCO ESPARZA VICTOR

2022 120

4311

2269900 01

598,95

000177 2022000993 18/03/2022

17/03/2022 PROP INSTAL·LACIO MOQUETA
EXPOSICIÓ LA UNIÓ V
MARIDATGE

B65939134

DISSTANDS MOQUETAS, S.L. 2022 120

4311

2269900 01

540,87

Exercici comptable:

N.Prop. Núm. Ope.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Sp. Projecte

Import
484,00

2022

JUNTA DE GOVERN LOCAL

D.Prop.

000178 2022000994 18/03/2022

Signatura 2 de 2

Observacions

00061 - Relació propostes despeses AD núm. 61 per JGL (EXP: 2022/618)

Tipus d'acord:

B. Data Ope.

C.
Text
Doc.
17/03/2022 PROP INSTAL·LACIÓ
CABLEJAT ELÈCTRIC
EXPOS V MARIDATGE

Observacions

NIF.

Raó social interessat

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

B62718127

PORFIN DECORADOS, S.L.

2022 120

4311

2269900 01

2.153,80

Sp. Projecte

Import

000179 2022000995 18/03/2022

17/03/2022 PROP PROJECTE PLANTA
FOTOVOLTAICA PAVELLÓ
ESPORTS

B66712563

ENGIVERT 41 SL

2022 330

1500

2270600 01

2.365,55

000180 2022000996 18/03/2022

17/03/2022 PROP DIRECCIÓ OBRA PLANTA
FOTOVOLTAICA
AJUNTAMENT

B66712563

ENGIVERT 41 SL

2022 330

1500

2270600 01

2.244,55

000181 2022000997 18/03/2022

17/03/2022 PROP SERVEI CUINA I MENÚ
SOPAR DELS SENTITS

40344405J

BUSTOS CABEZUELO,
IOLANDA

2022 120

4311

2269900 01

2.260,72

000182 2022000998 18/03/2022

17/03/2022 PROP LLOGUER PEL·LICULA
ENTRE ROSAS V
MARIDATGE

B64799893

PERE VILA AUDIOVISUALS
S.L.U.

2022 120

4311

2269900 01

515,46

000183 2022000999 18/03/2022

17/03/2022 PROP Calçotada Feminista
8M

47730403K

GUTIERREZ PEDEMONTE, PAU 2022 260

3500

2279900 01

150,00

000185 2022001017 21/03/2022

21/03/2022 PROP MATERIAL CÀTERING DE
LLOGUER PEL SOPAR
DELS SENTIT

B55267967

LLOGUERS BOSCH

2022 120

4311

2269900 01

2.422,18

000186 2022001018 21/03/2022

21/03/2022 PROP LLOGUER WC QUÍMICS
PL. SANT MARTÍ V
MARIDATGE

B17982166

ALKIRENT SERVI SL

2022 120

4311

2269900 01

325,49

000189 2022001021 21/03/2022

21/03/2022 PROP MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE 28
EXPOSITORS V
MARIDATG

35078222W

CAPELLA AZNAR JOSEP

2022 120

4311

2269900 01

1.784,75

000190 2022001022 21/03/2022

21/03/2022 PROP DESINSTAL·LACIÓ
ACUMULADOR SOLAR DEL
POLESPORTIU

B64570567

MARTIN HIDALGO
INDUSTRIAS S.L.U.

2022 320

9330

2120000 01

3.615,48

000191 2022001023 21/03/2022

01/03/2022 PROP Xerrada Ana Pàniker

46111993Y

PÁNIKER VILAPLANA, ANA

2022 260

3500

2279900 01

130,00

000192 2022001050 23/03/2022

22/03/2022 PROP XAPA PROTECCIÓ FOSO
ASCENSOR AJUNTAMENT

A58326067

ASVALL S.A.

2022 320

9330

2120000 01

185,25

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

01/04/2022 Secretari accidental
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RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00061 - Relació propostes despeses AD núm. 61 per JGL (EXP: 2022/618)

Tipus d'acord:
N.Prop. Núm. Ope.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

D.Prop.

B. Data Ope.

C.
Text
Doc.
22/03/2022 PROP INSCRIPCIÓ AL
RITSIC, INST.
CONTRAINCÈNDIS EL
CIM

Observacions

000138 2022000870 03/03/2022

03/03/2022 PROP AJUT ASSISTENCIAL
TRANSPORTS

Expedients núm. 2021/177, 2014/74, 2015/4253, 2012/18, 77601204D
2001/11, 2014/73 i 2013/32

000139 2022000873 04/03/2022

03/03/2022 PROP Enjardinament
rotondes

000140 2022000874 07/03/2022

07/03/2022 PROP AJUT ASSISTENCIAL
DESPESA D'HABITATGE

000151 2022000892 09/03/2022

07/03/2022 PROP manteniment anual
SAI

000153 2022000894 10/03/2022

000193 2022001051 23/03/2022

NIF.

Raó social interessat

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

B58507575

EXTINSA

2022 320

9330

2120000 01

Sp. Projecte

Import
139,15

MARCUAL CORBERA, MA.
TERESA

2022 410

2310

4800001 01

440,75

B65502197

PAISATGISME MELSIO
S.L.U.

2022 320

1713

2279900 01

2.125,12

47179576K

CASADO CUBERO, MELISSA
JOSEFINA

2022 410

2310

4800001 01

1.385,55

A60107521

SOCOMEC ARON SA

2022 131

4910

6260000 01

605,00

07/03/2022 PROP BATERIES PER SAI

A60107521

SOCOMEC ARON SA

2022 131

4910

6260000 01

406,56

000159 2022000916 11/03/2022

07/03/2022 PROP VESTUARI PL- FORRO
JAQUETA AGENT 056

B82300526

SOLUCIONES TECNICAS 2000 2022 110
SL

1320

2210400 01

99,22

000163 2022000935 14/03/2022

24/03/2022 PROP Servei recollida
selectiva residus i
destrucció

G58376872

CEO DEL MARESME

2022 110

1320

2269900 01

241,15

000164 2022000936 14/03/2022

24/03/2022 PROP UNIFORMITAT P. LOCAL

B60268661

SASTRERIA TARRES

2022 110

1320

2210400 01

125,60

000165 2022000937 14/03/2022

24/03/2022 PROP VESTUARI P. LOCAL
JAQUETA HIVERN
AGENT 055

B82300526

SOLUCIONES TECNICAS 2000 2022 110
SL

1320

2210400 01

435,90

000166 2022000938 14/03/2022

24/03/2022 PROP STREAMING
LLETRESCENA

X5783452X

Luciano

2022 130

4910

2260200 01

1.862,19

000170 2022000983 17/03/2022

17/03/2022 PROP Espectacle Les dones
sàvies de Moliere

B66157082

MARFÚRIUS S.L.

2022 210

3383

2269900 01

1.400,00

000171 2022000984 17/03/2022

17/03/2022 PROP Sonorització
espectacle Les dones
sàvies

B67200980

SONUS SO I LLUM SL

2022 210

3383

2269900 01

810,70

000172 2022000985 17/03/2022

17/03/2022 PROP Cessió exposició
Nosaltres. Elles

B58266214

FERRAN AYMAR, S.L.

2022 210

3332

2260900 01

500,00

Expedient número 2014/74

01/04/2022 ALCALDE

Data:
29/03/2
022
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Doc.
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NIF.
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Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.
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01/04/2022 Secretari accidental
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Import

000173 2022000987 17/03/2022

17/03/2022 PROP Personal tècnic
microfonia
LLETRESCENA

B67200980

SONUS SO I LLUM SL

2022 210

3383

2269900 01

592,90

000187 2022001019 21/03/2022

21/03/2022 PROP Subministrament
planta per
reposicions any

F08668824

CORMA

2022 310

1711

2279900 01

2.800,00

TOTAL RELACIÓ:

Signatura 1 de 2

Sp. Projecte

39.529,59

Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.13. PRP2022/394 Sol·licitud baixa IVTM domicili fora de Teià 6608-LRV titularitat
de Fresco International 2005 SL. Exp. 2022/535.
Exp. núm. : 535/2022
Sol·licitant : FRESCO INTERNATIONAL 2005 SA
Assumpte : Baixa per domicili del vehicle fora del municipi.

Vist l’informe realitzat pel departament de Rendes, el qual disposa de la conformitat
de la Interventora Municipal, que diu textualment:
“ Vista la instància registre d’entrada 1923 de data 18 de març de 2022 presentada per
Fresco International 2005 SA, en la que sol·licita la baixa del vehicle matrícula 6608-LRV
del padró de vehicles i l’anul·lació del rebut generat per aquest exercici 2022, atès que el
domicili del vehicle és de fora del municipi de Teià.
Atès que amb la sol·licitud presentada s’adjunta detall en el que es pot comprovar que el
vehicle matrícula 6608-LRV es va matricular en data 14-07-2021 i que el seu domicili fiscal
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és del municipi de Parets del Vallès. En aquest detall no es pot comprovar la titularitat del
vehicle.
Atès que també s’adjunta justificant de pagament de l’impost de vehicles de tracció
mecànica, corresponent al vehicle matrícula 6608-LRV titularitat de Fresco International
2005 SA, del municipi de Parets del Vallès.
Atès que segons informe realitzat per la policia local, un cop consultada la informació del
vehicle a trànsit, resulta que el domicili fiscal del vehicle matrícula 6608-LRV és del
municipi de Parets del Vallès des de la data 21-07-2021.
En el fitxer de trànsit corresponent als moviments de vehicles del mes de juliol 2021 del
nostre municipi apareix una alta per transferència de data 21-07-2021 corresponent al
vehicle matrícula 6608-LRV titularitat de Fresco International 2005 SA.
En motiu d’aquesta comunicació es va procedir a donar d’alta aquest vehicle, matrícula
6608-LRV, en el padró de vehicles amb efectes a partir del 2022.

01/04/2022 ALCALDE

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
de data 17 de febrer de 2022 i s’ha publicat en el BOPB en data 2 de març de 2022,
restant en exposició pública per un termini de un mes comptat de l’endemà de la
publicació.
Atès que en aquest padró que en el padró de vehicles d’aquest exercici 2022 apareix el
rebut núm. 2201001824 per import de 133,09 € a nom de Fresco International 2005 SA
corresponent al vehicle Mercedes GLB 35 de 13,28 HP, matrícula 6608-LRV.
Atès que segons certificat de rebuts pendents realitzat pel servei de recaptació el rebut
2201001824 per import de 133,09 € no s’ha fet efectiu.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

La documentació aportada:





Detall del vehicle matrícula 6608-LRV.
Justificant pagament IVTM exercici 2022 del vehicle matrícula 6608-LRV del
municipi de Parets del Vallès.
Còpia targeta identificació fiscal de Fresco International 2005 SA.
Còpia del rebut IVTM exercici 2022 del vehicle matrícula 6608-LRV del municipi de
Teià.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

FONAMENTS DE DRET
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
l’exercici 2022, contempla:
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.. En aquest cas, el període impositiu començarà el
dia en què es produeix aquesta adquisició.
 Punt 2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8, règims de declaració i d’ingrés,
 Punt 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la reclamació i la revisió dels actes
dictats en via de gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti
en el permís de circulació del vehicle.
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CONCLUSIÓ
Primer.- Acordar la baixa del vehicle matrícula 6608-LRV titularitat de Fresco International
2005 SA del padró de vehicles de tracció mecànica atès que el domicili fiscal del vehicle és
de fora del nostre municipi.
Segons.- Acordar la baixa del rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 número 2201001824 per import de 133,09 € a nom de Fresco International 2005 SA.
Tercer.- Notificar l’acord a Fresco International 2005 SA 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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA

01/04/2022 ALCALDE

Primer.- Acordar la baixa del vehicle matrícula 6608-LRV titularitat de Fresco International
2005 SA del padró de vehicles de tracció mecànica atès que el domicili fiscal del vehicle és
de fora del nostre municipi.
Segons.- Acordar la baixa del rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica exercici
2022 número 2201001824 per import de 133,09 € a nom de Fresco International 2005 SA.
Tercer.- Notificar l’acord a Fresco International 2005 SA als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

2.14. PRP2022/350 Reordenació del trànsit, sol·licitud instal·lació senyal de cediu el
pas al Pg. del Castanyer confluència amb el Torrent de Sant Berger. Exp. 2021/299.
Assumpte:

Sol·licitud de senyal vertical de trànsit “cediu el pas” a la rotonda del Pg.
Castanyer, confluència Tt. St. Berger

Vist l’informe emès per la Policia Local, de data 23 de març de 2022, en el que es fan
constar els següents extrems:
“Antecedent de fets
L’1 de setembre de 2021, mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2021/5657,
subscrita per A.S.A, amb DNI (36****06-V), sol·licita la col·locació d’un senyal vertical de
cediu el pas, a la sortida a la rotonda del Tt. Sant Berger amb el Pg. del Castanyer.
Descripció del lloc on es planteja la problemàtica
Realitzada inspecció ocular en el lloc de referència, s’observa que a la incorporació del
trànsit rodat del Tt. de Sant Berger, a la rotonda confluència amb el Pg. del Castanyer, no
hi ha visibilitat, i tampoc hi ha cap tipus de senyalització, fet que pot ocasionar situacions
de perill per la circulació rodada.
Es proposa:
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Instal·lar un senyal vertical de cediu el pas al Tt. de Sant Berger, per la incorporació dels
vehicles a la rotonda confluència al Pg. de Castanyer, per reforçar la seguretat del trànsit
rodat.
S’adjunta fotografia a l’annex”
Vist l’article 3.2 de l’ordenança municipal de vehicles a motor i seguretat vial i quadre de
sancions, el qual disposa: “Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació, la modificació i la
conservació de la senyalització viària i les indicacions per a l’acompliment d’allò que es
disposa en aquesta ordenança, no obstant podrà delegar aquesta funció a un regidor, el
qual podrà donar conformitat amb el vistiplau, als informes propostes de la Policia Local o
altra unitat municipal encarregada de la senyalització”, en relació amb el Decret d'Alcaldia
núm. 401/2019, 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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA

01/04/2022 ALCALDE

Primer.- Instal·lar un senyal vertical de cediu el pas al Tt. de Sant Berger, per la
incorporació dels vehicles a la rotonda confluència al Pg. de Castanyer, per reforçar la
seguretat del trànsit rodat
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, així com còpia al supervisor
de Serveis i Manteniment perquè gestioni l’execució.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.15. PRP2022/377
Exp. 2020/1368.

Reordenació del trànsit-Restringir el trànsit al Ptge. Gessamí.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Assumpte: Sol·licitud per reconvertir a zona de vianants, restringida al trànsit el
Passatge Gessamí.
Vist l’informe emès per la cap de la Policia Local, de data 13 de gener de 2021, en el qual
es fan constar els següents extrems:
“”Antecedents de Fet
El 6 d’octubre de 2020 mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2020/5671 el Sr.
F.B.C., en representació de l’Associació de veïns de Vallbellida, sol·licita que es
reconverteixi el Passatge Gessamí i sigui una zona de vianants restringida al trànsit.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Descripció del lloc on es planteja la problemàtica
Realitzada inspecció ocular en el lloc de referencia, s'observa que el Passatge de Gessamí
és un carrer molt estret, sense voreres, en el qual no està permès l’estacionament, i té en
el centre una illeta verda, amb un senyal que regula la prohibició d’estacionament.
La circulació rodada per l’esmentat passatge, es escassa ja que només circulen els
vehicles dels veïns per efectuar carrega i descarrega.
El fet que en aquest passatge quedi prohibida la circulació rodada, prioritzant d’aquesta
manera al vianant per sobre dels vehicles, no afectaria al moviment de vehicles dels veïns
ja que a uns 50 metres hi ha una zona d’estacionament públic.
Conclusions
Per tot el que anteriorment s’ha exposat aquesta Prefectura de Policia Local proposa:
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Primer.- Senyalitzar el Passatge Gessamí amb dos (2) senyals verticals de circulació
prohibida amb una llegenda “excepte veïns, càrrega i descàrrega”, un a la confluència amb
el Camí a Alella i l’altre a la confluència amb el carrer Clavell.
Segon.- Instal·lar dins la illeta verda, un segon senyal de prohibit estacionar per tal de
reforçar amb dos senyals, la prohibició de l’estacionament en tot el passatge.””
Legislació aplicable
- Article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i article 8.1, a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atorguen als ens territorials,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació del
règim local, la potestat reglamentaria i d’autoorganització.

01/04/2022 ALCALDE

- Vist l’article 3.2 de l’ordenança municipal de vehicles a motor i seguretat vial i quadre
de sancions, el qual disposa: “Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació, la
modificació i la conservació de la senyalització viària i les indicacions per a
l’acompliment d’allò que es disposa en aquesta ordenança, no obstant podrà delegar
aquesta funció a un regidor, el qual podrà donar conformitat amb el vistiplau, als
informes propostes de la Policia Local o altra unitat municipal encarregada de la
senyalització”, en relació amb el Decret d'Alcaldia núm. 401/2019, 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, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Senyalitzar el Passatge Gessamí amb dos (2) senyals verticals de circulació
prohibida, amb una llegenda “excepte veïns, càrrega i descàrrega”, un a la confluència
amb el Camí a Alella i l’altre a la confluència amb el carrer Clavell.
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Segon.- Instal·lar dins la illeta verda, un segon senyal de prohibit estacionar per tal de
reforçar amb dos senyals, la prohibició de l’estacionament en tot el passatge.
Tercer.- Donar trasllat dels acords adoptats a la part interessada, així com còpia al
supervisor de Serveis i Manteniment perquè gestioni l’execució.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.16. PRP2022/388
Reordenació del trànsit - Substitució
d'estacionament quinzenal al c. Pau Picasso. Exp. 2020/1019.

del

sistema

Assumpte: Reordenació del transit, substitució del sistema d’estacionament quinzenal
del carrer Pau Picasso.
Vist l’informe emès per la cap de la Policia Local, de data 29 de març de 2022, que es
transcriu a continuació:
“”Antecedents
1. El 2 de juliol de 2020 mitjançant instancia amb registre d’entrada núm. 2020/3637,
subscrita per I.F.P. amb DNI 46****34-V, sol·licita la substitució del sistema
d’estacionament quinzenal i que es fixi un únic costat per l’estacionament de vehicles,
proposant per la infraestructura del carrer, que quedi fixat en els números parells.
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2. El 10 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar entre altres els
següents acords:
“”Primer.- Substituir el regim d’estacionament quinzenal al carrer Pau Picasso, pel
sistema d’estacionament fix en un únic costat del carrer.
Segon.- Fixar l’estacionament al costat dels nombres parells, atès que hi ha menys
entrades de gual, fet que genera més places d’estacionament.””
3. El 27 d’octubre de 2020 el servei de manteniment municipal va iniciar els treballs per
col·locar la nova senyalització al carrer Pau Picasso, i diversos veïns van comparèixer
en aquesta Policia Local, per mostrar el seu desacord amb la proposta adoptada.
4. El 28 d’octubre de 2020 es va mantenir una reunió amb S.R.M. amb DNI 46****30-W,
en representació de 17 veïns, proposant una nova distribució de l’estacionament de
l’esmentat carrer. En aquesta nova distribució es sol·licita que els aparcaments fixos
quedin de la següent manera:


En el tram comprés del número 17 al 27, (banda números imparells).
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Fotografia núm. 1


En la vorera contraria del tram compres dels números 3 al 15, (banda números
parells). Fotografia núm. 2.



Així mateix es sol·licita dues zones reservades a l’estacionament de motocicletes,
que es podrien distribuir de la següent manera:
o Davant del número 44 del carrer Enric Borràs, per sis (6) motocicletes,
(banda números parells). Fotografia núm. 3.
o A la cantonada front al número 15 per sis (6) motocicletes, (banda números
parells). Fotografia número 4.
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DESCRIPCIÓ DEL LLOC ON ES PLANTEJA LA PROBLEMÀTICA
Realitzada inspecció ocular en el lloc de referencia, es constata que el carrer actualment
està regulat mitjançant l’estacionament quinzenal, fet que genera una sèrie de perjudicis
majors que els beneficis que s’obtenen amb aquest sistema d’estacionament, pels
següents motius:
1. Principalment es tracta d’evitar els perjudicis que l’oblit del canvi d’estacionament dels
vehicles, els dies 1 i 16 de cada mes comporta als mateixos veïns i que és un fet que
s’ha vingut constatant reiteradament per aquesta Policia Local. Això vol dir que els dies
1 i 16 es planteja una problemàtica de vehicles estacionats en ambdós costats, amb la
problemàtica per la circulació que això suposa, i el resultat d’haver de retirar els
vehicles mal estacionats i imposar sancions que després sempre són objecte de
reclamació per part dels propis interessats.
2. En quant a la problemàtica que es pot plantejar sobre la neteja de la part del carrer on
es trobaria permès l’estacionament, actualment existeixen sistemes de neteja
suficientment eficients perquè aquesta tasca sigui executada sense necessitat de
treure els vehicles estacionats, no obstant això, si fos necessari es senyalitzaria la
zona prohibint l’estacionament amb la suficient antelació, per permetre la neteja del
carrer.
Legislació aplicable
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- Article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i article 8.1, a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atorguen als ens territorials,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació del
règim local, la potestat reglamentaria i d’autoorganització.
- Vist l’article 3.2 de l’ordenança municipal de vehicles a motor i seguretat vial i quadre
de sancions, el qual disposa: “Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació, la
modificació i la conservació de la senyalització viària i les indicacions per a
l’acompliment d’allò que es disposa en aquesta ordenança, no obstant podrà delegar
aquesta funció a un regidor, el qual podrà donar conformitat amb el vistiplau, als
informes propostes de la Policia Local o altra unitat municipal encarregada de la
senyalització”, en relació amb el Decret d'Alcaldia núm. 401/2019, de 18 de juny,
referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.
Proposta
Per tot el que anteriorment s’ha exposat per part d’aquesta Prefectura de Policia Local es
considera que efectuat el corresponent anàlisis de les circumstàncies particulars del carrer
Pau casso, on actualment es troba regulat l’estacionament de forma quinzenal s’hauria de:
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Primer.- Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local, de data 10 de
setembre de 2020.
Segon.- Retirar els senyals que regulen l’estacionament quinzenal del carrer Pau Picasso.
Tercer.- Habilitar l’estacionament fix de vehicles en el tram comprés entre els números 17
al 27, instal·lant 2 senyals de prohibit l’estacionament de vehicles (a la vorera dels
números parells del carrer Pau Picasso), en el tram comprés davant dels números 17 al
27, (Fotografia núm. 1).
Quart.- Habilitar l’estacionament fix de vehicles en el tram dels números parells en el tram
comprés front els números 3 al 15, instal·lant 2 senyals de prohibit l’estacionament de
vehicles entre els números 3 al 15. (Fotografia número 2).
Cinquè.- Prohibir l’estacionament de vehicles al carrer Enric Borràs, enfront del número 42
(números imparells), instal·lant un senyal de prohibit estacionar amb fletxa cap a
l’esquerra (Fotografia número 3).
Sisè.- Habilitar i senyalitzar 6 places d’estacionament per a motocicletes, al carrer Enric
Borràs, davant del número 42. (Fotografia número 3).
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Setè.- Retirar el senyal vertical de prohibit l’estacionament amb llegenda 15 metres ubicat
al carrer Enric Borràs, davant del número 42. (Fotografia número 3).
Vuitè.- Habilitar i senyalitzar 6 places d’estacionament per a motocicletes, al carrer Pau
Picasso, a la cantonada, enfront del número 15. (Fotografia número 4).””
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local, de data 10 de
setembre de 2020.
Segon.- Retirar els senyals que regulen l’estacionament quinzenal del carrer Pau Picasso.
Tercer.- Habilitar l’estacionament fix de vehicles en el tram comprés entre els números 17
al 27, instal·lant 2 senyals de prohibit l’estacionament de vehicles (a la vorera dels
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números parells del carrer Pau Picasso), en el tram comprés davant dels números 17 al
27, (Fotografia núm. 1).
Quart.- Habilitar l’estacionament fix de vehicles en el tram dels números parells en el tram
comprés front els números 3 al 15, instal·lant 2 senyals de prohibit l’estacionament de
vehicles entre els números 3 al 15. (Fotografia número 2).
Cinquè.- Prohibir l’estacionament de vehicles al carrer Enric Borràs, enfront del número 42
(números imparells), instal·lant un senyal de prohibit estacionar amb fletxa cap a
l’esquerra (Fotografia número 3).
Sisè.- Habilitar i senyalitzar 6 places d’estacionament per a motocicletes, al carrer Enric
Borràs, davant del número 42. (Fotografia número 3).
Setè.- Retirar el senyal vertical de prohibit l’estacionament amb llegenda 15 metres ubicat
al carrer Enric Borràs, davant del número 42. (Fotografia número 3).
Vuitè.- Habilitar i senyalitzar 6 places d’estacionament per a motocicletes, al carrer Pau
Picasso, a la cantonada, enfront del número 15. (Fotografia número 4).
Novè.- Donar trasllat dels acords adoptats al supervisor de Serveis i Manteniment perquè
en gestioni l’execució
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.17. PRP2022/39
Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per M.N.P.R. EXP. 2021/1182.
Exp. d’obres núm: 2021/1182
Instat per:
M.N.P.R.(DNIXX.XXX.192B)
Situació:
C RAFAEL CASANOVA , 16 -

B

I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instància presentada per M.N.P.R. (DNI XX.XXX.192B) en data 26/07/2021
mitjançant la qual sol·licita la concessió de llicència d'obres per a Instal·lació de plaques
fotovoltaiques.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data14/12/20214 que
literalment transcrit diu:
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Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

«Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de Instal·lació de
plaques fotovoltaiques en la finca situada a CR RAFAEL CASANOVA 16 B 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:
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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.
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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.
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Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a M.N.P.R. (DNI XX.XXX.192B) per a Instal·lació de
plaques fotovoltaiques, al C RAFAEL CASANOVA, 16 B, 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

17,52
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
2.18. PRP2022/96 Informe del Servei Tècnic en relació a la caducitat de la llicència
annexa núm. 7/2018, exp. 2016/98 instada per STEGO INVEST SPAIN, SL. Exp.
2016/98.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 21 de gener de 2022, en el que es
fan constar els següents extrems:
«En data 12/01/2022, el Sr. J.O.S. (DNI XX.XXX.899R), en nom de l´empresa STEGO
INVEST SPAIN, SL, presenta per registre d´entrada núm. 2022/209 sol·licitud de pròrroga
de llicència Annexa a la llicència 7/2018 d´obres majors. Acompanya a la sol·licitud
“certificat d´obra executada” emès per l´arquitecte director de les obres.
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Antecedents:
Segons la documentació de què disposa aquest Servei Tècnic, expedient núm. 2016/98,
en data 23/07/2020 la JGL va concedir llicència Annexa a la llicència d’obres núm. 7/2018,
per reforma d’habitatge al c. Joan XIII, 3.
Segons consta a l’expedient la data de caducitat de la pròrroga de la llicència era
23/09/2021.
Proposta d’actuacions:
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Vist que ja s’ha superat la data de caducitat de la llicència d’obres, no es pot informar
favorablement la seva pròrroga.
Cal iniciar els tràmits oportuns per declarar la caducitat de la llicència.
Cal requerir a la propietat, que en el cas que es vulguin continuar les obres, caldrà
procedir a sol·licitar una nova llicència pels treballs que restin pendents.»
Vist el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, en relació a la caducitat de les llicències
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- DENEGAR la pròrroga de la llicència Annexa a la llicència 7/2018 d´obres majors
interessada per STEGO INVEST SPAIN, SL (NIF B66526187) per haver-se demanat en
data 12/01/2022 (Registre d’Entrada ENTRA-2022-209), és a dir, havent-se exhaurit el
termini establert en la llicència atorgada fins el 23/09/2021, sense perjudici de procedir a la
incoació del corresponent expedient per declarar la caducitat de la llicència.
Segon.- Notificar el present acord a l´interessat/s als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
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2.19. PRP2022/338. Ordre Execució per garantir l’estabilitat del mur situat al c. Folch
i Torres confluència c. dels Brucs. Expedient núm.: 2022/407
Ordre Execució per garantir l’estabilitat del mur situat al c. Folch i Torres confluència c.
dels Brucs. Expedient núm.: 2022/407
I.- ANTECEDENTS DE FET:
Primer.- En data en data 16 de març de 2022, el Servei Tècnic Municipal va emetre
l’informe que es transcriu a continuació:
“Efectuada inspecció ocular en data 04/03/2022, resulta de la inspecció d’aquest Servei
Tècnic, el següent:
1. Lloc i data d’inspecció.
Amb data 04/03/2022 s’ha realitzat inspecció ocular del mur de la finca que dona façana al
carrer Folch i Torres.
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2. Antecedents
Es rep instància genèrica amb data 10/02/2022 i núm. d’entrada de registre 922, on es
sol·licita revisió del mur de la finca situada al Torrent Doctor Barrera núm. 18-22, doncs en
el tram de mur ubicat en el carrer Folch i Torres confluència amb carrer Brucs s’ha
observat que presenta una esquerda.
3. Propietari.
Segons la documentació obrant en poder d’aquest Ajuntament, consta com a propietari
d’aquesta parcel·la J.A.A, amb domicili el Torrent Dr. Barrera núm. 18-22 de Teià.
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4. Descripció dels fets.
S’efectua inspecció ocular i es constata que existeix un mur de mamposteria de pedra
natural que limita la parcel·la de la finca situada al Torrent Dr. Barrera, 18-22 i que a la
vegada realitza funció de contenció de terres, donat que parcel·la en qüestió es troba a
una cota més alta que la del carrer Folch i Torres.
El mur presenta una alçada variable, essent aquesta d’uns 2,5 metres en el punt de
l’esquerda.
En planta l’esquerda es situa en un punt on el mur realitza un canvi d’alineació mitjançant
una corba de radi petit. Quedant el terreny de la parcel·la a la part interior de la corba i el
carrer a la part exterior.
En el terreny de la parcel·la s’observen nombrosos arbres (xiprers) de grans dimensions
plantats a prop del mur a mode de pantalla visual.
L’esquerda observada es dona en sentit vertical amb una longitud igual a la totalitat de
l’alçada del mur. L’esquerda arriba en alguns punts a sobrepassar 1cm d’amplada.
5. Proposta d’actuacions
Cal requerir a la propietat que de manera urgent es posi en contacte amb un tècnic
competent per que determini i valori si cal prendre mesures imminents per garantir
l’estabilitat del mur.
Cal requerir a la propietat que aporti un informe tècnic realitzat per un tècnic competent
sobre l’estat del mur i sobre la patologia observada en quant a la seva funcionalitat
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estabilitat i seguretat i que determini les actuacions a realitzar i la seva cronologia, en cas
de ser necessàries per garantir l’estabilitat i seguretat del mur.
6. Termini de resposta
Cal requerir a la propietat que aporti la documentació requerida en un termini màxim no
superior a 1 mes.
S’adjunta a l’informe els següents documents:
Annex 01: Recull fotogràfic”
Segon- Per Provisió d’Alcaldia de data 16 de març de 2022, el Sr. Alcalde va disposar:
“PRIMER. Que s’incoï expedient contradictori d'ordre d'execució d'obres garantir l’
estabilitat del mur sobre l'immoble indicat propietat de J.A.A. (DNI XXXXX485S).
SEGON. Que pel Secretari s'emeti informe sobre la Legislació aplicable referida a la
possible ordre d'execució de l'immoble objecte d'aquest expedient i del procediment a
seguir.”
Tercer.- Consta a l’expedient el corresponent informe de procediment emès pel secretari
accidental.
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II.- FONAMENTS DE DRET:


Article 9 del Text Refós de la Llei del sòl aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2008
de 20 de juny, estableix, entre els deures dels propietaris de tota mena de terrenys
i construccions, el de mantenir-los, entre d’altres, en condicions de seguretat,
salubritat, accessibilitat i ornat legalment exigibles.



Article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme referent als deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i
odres d’execució:

“1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han
de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la
legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d'habitabilitat dels
habitatges.
2. Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat dels deures a
què es refereix l'apartat 1, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas i tenint en
compte l'escreix sobre el límit dels deures de les persones propietàries quan es tracti
d'obtenir millores d'interès general.
3. Els ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada,
l'execució de les obres necessàries per conservar les condicions a què es refereix l'apartat
1. Les ordres d'execució s'han d'ajustar a la normativa de règim local, amb observança
sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb l'audiència prèvia de les
persones interessades.
4. L'incompliment injustificat de les ordres d'execució a què fa referència l'apartat 3 habilita
l'administració per adoptar qualsevol de les mesures d'execució forçosa següents:
a) L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.
b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 225.2, que es
pot reiterar fins que es compleixi l'obligació de conservació.
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5. L'incompliment de l'ordre d'execució a què fa referència l'apartat 3 habilita
l'administració, així mateix, a incloure la finca en el Registre Municipal de Solars sense
Edificar, als efectes del que estableixen l'article 179 i els articles concordants.”.


Article 225.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme sobre les multes coercitives:

“1. Un cop finit el termini determinat perquè la persona interessada porti a terme les
actuacions de restauració del subsòl, del sòl o del vol a l'estat anterior a la comissió de la
infracció, si aquestes actuacions no s'han portat a terme, l'administració competent ha
d'optar, en el termini màxim d'un mes, entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou
termini perquè la persona inculpada faci les actuacions que calguin, i així successivament,
i pot imposar multes coercitives per l'incompliment dels terminis fixats per una quantia de
300 a 3.000 euros.
2. Es poden imposar multes coercitives, en els termes fixats per l'apartat 1, en els supòsits
següents:
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a) Incompliment d'ordres d'execució urbanística.
b) Incompliment d'ordres de suspensió d'actes de parcel·lació, d'urbanització, d'ús del sòl i
d'edificació.
c) Incompliment de qualsevol mesura cautelar acordada en matèria de protecció de la
legalitat urbanística.”.


Articles 98, següents i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, referents a les
ordres individuals de manament.



Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya referent a les atribucions d’aquesta
Alcaldia i Decret 2019/401 de 18 de juny, referent a la Delegació de facultats a la Junta
de Govern Local.

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Incoar expedient d’ordre d’execució per tal que J.A.A. (DNI XXXXX485S), com a
propietari de la finca de referència cadastral 3645007DF4934N0001DT (Tt. Dr. Barrera,
18-22), es posi en contacte de manera urgent amb un tècnic competent perquè determini i
valori si cal prendre mesures imminents per garantir l’estabilitat del mur i, en el termini
màxim d’ UN MES des de la notificació del present, aporti un informe tècnic realitzat per un
tècnic competent sobre l’estat del mur i sobre la patologia observada en quant a la seva
funcionalitat, estabilitat i seguretat, i que determini les actuacions a realitzar i la seva
cronologia, en cas de ser necessàries per garantir l’estabilitat i seguretat del mur.
SEGON.- Atorgar a J.A.A. (DNI XXXXX485S), 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.
TERCER.- Advertir a J.A.A. (DNI XXXXX485S), que no verificada l’ordre d’execució
acordada, aquesta administració podria acordar entre l'execució subsidiària i la concessió
d’un nou termini i imposar multes coercitives de fins a 3.000,00 euros amb independència
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de les sancions que, si s’escau, siguin procedents prèvia tramitació del corresponent
expedient disciplinari i/o sancionador.
QUART.- Notificar el present acord a J.A.A. (DNI XXXXX485S), als efectes adients.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.20. PRP2022/366. Declaració de caducitat de Llicència Urbanística, incoada a Stego
Invest Spain, SL. Exp. 2022/544
ANTECEDENTS DE FET:
Primer.- Consta a l’expedient informe del Sr. Arquitecte Tècnic Municipal de data 22 de
març de 2022 que es transcriu en la seva part bastant:
“INFORME
PRIMER. Que la llicència urbanística va ser concedida en favor de STEGO INVEST
SPAIN, SL. amb CIF B66526187 per a la realització de la reforma d´habitatge unifamiliar
aïllat situat al carrer Joan XXIII, 3 de Teià.
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SEGON. Que realitzada la visita d'inspecció, es comprova el següent:
Que l´obra de reforma de l´habitatge unifamiliar aïllat ubicat al carrer Joan XXIII, 3 no està
finalitzada.
Que segons consta al document “certificat d´obra executada” presentat per l´arquitecte
director de les obres, l´obra es troba en fase de construcció i que l´obra executada és del
90%. Resten per executar el 10% de les obres.
TERCER. Que segons consta a l´expedient, la data de caducitat de la pròrroga era la del
23/09/2021.
QUART. Que, s'ha comprovat que la situació descrita ha produït un incompliment dels
terminis de finalització de les obres concedits en la llicència.
En conclusió a l'exposat, una vegada examinat el contingut de la llicència i l'estat de les
obres, informo que, de conformitat amb l'article 189 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, concorre causa d'iniciació del
procediment de declaració de caducitat de la llicència urbanística.”.
Segon.- Vist l’informe de procediment del Sr. secretari accidental de l’ajuntament i la
legislació d’aplicació.
FONAMENTS DE DRET:


Article 189 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost.



Articles 37 i 38 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig.



Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.



Article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.



Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de
Catalunya.



Resolució d’alcaldia 2019/401 de 18 de juny referent a la delegació de funcions a la
Junta de Govern Local.

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER. Incoar l'expedient de declaració de caducitat de la llicència urbanística, a la vista
de la situació actual de les obres descrites, per incompliment dels terminis de finalització
de les obres, concedits en la llicència i en les seves prorrogues.

01/04/2022 ALCALDE

SEGON. Notificar a l'interessat l'inici de l'expedient de declaració de caducitat de la
llicència urbanística.
TERCER. Donar audiència a l'interessat amb la finalitat de que en termini de deu dies
pugui presentar les al·legacions, documents i justificacions que estimi pertinents.
QUART. A la vista de les al·legacions presentades, emeti's Informe pels Serveis Tècnics
sobre aquestes, i remeti's a Secretaria per a l'emissió de l'informe-proposta.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

2.21. PRP2022/379. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques instada per JC.M.A. Exp. 2021/1150
I.-ANTECEDENTS DE FET
Vistes les instàncies presentades en nom de JC. M. DA. mitjançant les quals es sol·licita la
concessió de llicència d'obres per a instal·lació de plaques fotovoltaiques al C PI DE
L'INDIA, 24 B.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 14/03/2022 que
literalment transcrit diu:
«Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs d’estructura i la
Instal·lació de plaques fotovoltaiques recolzats a la coberta en la finca situada a Pi de
l’Indià, 24B 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.
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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:

01/04/2022 ALCALDE

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.»
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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.

01/04/2022 Secretari accidental

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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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.

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.

ACORDA
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a J JC. M. DA. per a instal·lació de plaques
fotovoltaiques al C PI DE L'INDIA 0024 B, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
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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

21,05
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
2.22. PRP2022/380. Atorgament llicència obres majors per construcció piscina
instada per J.G.G. Exp. 2021/1683
I.-ANTECEDENTS DE FET
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Vista la instància presentada per J. G. G. en data 18/11/2021 mitjançant la qual sol·licita la
concessió de llicència d'obres per a la construcció de piscina al C TARRAGONA, 3.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 0302/2022, que
literalment transcrit diu:
« Vista la documentació presentada amb registre d’entrada 2021 / 7687 de data 18-11-21
i 2021 / 676 de data 01-02-22, cal indicar el següent:
Objecte
L'objecte del projecte presentat és la construcció d’una piscina particular en un habitatge
unifamiliar situat al carrer Tarragona, núm. 3, amb referència cadastral núm.
2937115DF4923N0001MU.
Normativa aplicable
Atenent a la data d’entrada de l’expedient li es d’aplicació el Pla D’Ordenació Urbanística
Municipal, (POUM), aprovat definitivament per Comissió d’Urbanisme de Barcelona
segons els acord de data :
 Acord de 8 d’octubre 2015 : Aprovació definitiva POUM
 Acord de 21 de juliol 2016: Donar conformitat al Text Refós POUM, i publicat en el
DOGC núm. 7203 de data 12.9.2016.
La finca està classificada de sòl Urbà consolidat , qualificació zona 9 Ciutat Jardí,
subzona 9e Semiintensiva en agrupació d’habitatges (400 m2/hab)
Conclusió :
S'informa favorablement segons el projecte presentat amb registre d'entrada núm. 2021
/ 7687 de data 18-11-21 i 2021 / 676 de data 01-02-22.
Condicions particulars:
Un cop finalitzades les obres caldrà aportar documentació que acrediti que s'han donat
d'alta davant la Gerència Territorial del Cadastre.
La implantació de la piscina no afectarà a l’arbrat existent en la zona jardí »
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.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a J. G. G. per a la construcció de piscina, al C
TARRAGONA, 3, 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.

01/04/2022 ALCALDE

SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva pels conceptes especificats a continuació:
LIQUIDACIONS EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA
IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
PLACA D’OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA GENERAL

475,30
95,06
50,64
178,24

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 i la placa d’obres (cal demanar
cita prèvia al 93.540.93.50).
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Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.23. PRP2022/381. Atorgament llicència obres menors per instal·lació fotovoltaica
instada per E.L.G. Exp. 2021/1307
I.-ANTECEDENTS DE FET
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Vista la instància presentada per E.L.G. en data 03/09/2021 mitjançant la qual sol·licita la
concessió de llicència d'obres per a la instal·lació plaques fotovoltaiques autoconsum a
compartir en edifici habitatges al C MIGJORN, 46.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 11/10/2021, que
literalment transcrit diu:
« Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs d’ instal·lació plaques
fotovoltaiques autoconsum compartir en edifici habitatges en la finca situada a C
MIGJORN 0046 - 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.
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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. Si l’edifici
no té acroteri o aquest no té l’altura necessària per protegir visualment els panells, aquest
element constructiu, acroteri, s’ha de construir per tal de mantenir la simplicitat
volumètrica. Aquests es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20
metres.
*acroteri: element constructiu decoratiu col·locat damunt una cornisa per a ocultar part de
la teulada o
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
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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.
Considerant que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són
conformes a la normativa urbanística vigent.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a E.L.G. per a la instal·lació plaques fotovoltaiques
autoconsum a compartir en edifici habitatges, al C MIGJORN, 46, sense perjudici de
tercers i salvat el dret de propietat.
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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

21,24
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
2.24. PRP2022/385. Atorgament llicència obres menors per instal·lació plaques
fotovoltaiques, instada per N.R.LL. Exp. 2021/1297
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I.-ANTECEDENTS DE FET
Vista la instàncies presentades per N. R. LL. (*****188J) mitjançant les quals sol·licita la
concessió de llicència d'obres per a estructura i instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques recolzades a coberta al PG LA RIERA, 177, B, 1er.
Vist l'informe favorable emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 03/02/2022 que
literalment transcrit diu:
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« Vista la sol·licitud de llicència d’obres per a realitzar els treballs de Instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques en habitatge unifamiliar en la finca situada a PG RIERA (LA)
177 - B 1 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 plana.
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
*acroteri: element constructiu decoratiu col·locat damunt una cornisa per a ocultar part de
la teulada o elements tècnics situats sobre aquesta.
Per a cobertes planes: No es podrà sobrepassar el gàlib superior format per una línia
horitzontal situada a 1,2 metres respecte el forjat de coberta, ni sobresortir més de 20 cm
per sobre l’acroteri*. Si l’edifici no té acroteri o aquest no té l’altura necessària per protegir
visualment els panells, aquest element constructiu, acroteri, s’ha de construir per tal de
mantenir la simplicitat volumètrica. acroteri*: element constructiu decoratiu col·locat
damunt una cornisa per a ocultar part de la teulada o elements tècnics situats sobre
aquesta
En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les
façanes de l’edificació.
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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 a la coberta plana amb la inclinació indicada als plànols.
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.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Signatura 1 de 2

01/04/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a N. R. LL. (*****188J) per a estructura i instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques recolzades a coberta, al PG RIERA (LA) 177 B 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
IMPOST CONSTRUC, INSTAL·LACIONS I OBRES
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES
DIPÒSIT GARANTIA URBANÍSTICA GENERAL

23,60
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
2.25. PRP2022/387. Adjudicació de contracte menor d'assistència jurídica del
contenciós del JCA 10 de Barcelona, número 37/2022-E. Exp. 2022/583.
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Consta a l’expedient document d’inici de contractació menor per la defensa jurídica del
contenciós administratiu 37/2022 que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu
10 de Barcelona.
Vista la proposta presentada per registre d’entrada núm. 2022/2088 de data 24 de març de
2022 per l’advocat Francesc Ortiz Amat, amb DNI XXXXX386W, per la defensa dels
interessos de l’ajuntament de Teià en el procediment en el recurs 37/2022, en tràmit
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, interposat per la Sra.
M.AJ.V.C., i per l’import de 2.500,00 euros (IVA exclòs).
Vist l’informe d’adjudicació emès per el Secretari accidental, en data 28 de març de 2022.
Vista la proposta de despesa signada per la Interventora en data 30 de març de 2022.
Atès que es considera necessari per al correcte funcionament dels serveis públics
municipals atesa la insuficiència de mitjans propis per a la realització de mateix.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, aquesta regidoria proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Adjudicar al advocat FRANCESC ORTIZ AMAT., amb DNI. XXXXX386W, el
contracte menor d’assistència jurídica en el procediment contenciós administratiu 37/2022
per import de 3.025,00 euros (Preu: 2.500,00 euros + 21% d’IVA: 525,00 euros).
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.025,00 euros (Preu: 2.500,00
euros + 21% d’IVA: 525,00 euros), amb càrrec a la partida pressupostària per l’any 2022
101.9200.2260400.01 a favor de Francesc Ortiz Amat, d’acord amb les condicions del
pressupost de data 25 de març de 2022.
Tercer.- Abonar a Francesc Ortiz Amat la provisió de fons corresponent al 50% dels
honoraris (Preu: 1.250,00 + 21% d’IVA: 262,50 euros), al compte corrent indicat al
pressupost.
Quart.- Publicar aquest contracte menor en el Perfil del Contractant en la forma prevista a
l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, essent la informació a publicar el seu
objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector
públic (art. 346.3 LCSP) i a la Sindicatura de Comptes (art. 335.1 LCSP).
Sisè.- Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb indicació dels recursos que
siguin procedents.
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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:
2.26. PRP 2022/390 Adjudicació contracte menor de Servei de Prevenció de Riscos
Laborals Aliè, exercici 2022. Exp. 2022/298
Obra a l’expedient document d’inici de contractació menor per la part tècnica de prevenció
de riscos laborals i serveis de vigilància de la salut, exercici 2022.
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Vista la proposta presentada per registre d’entrada núm. 2022/1106 de data 18 de febrer
de 2022 per l’empresa Grupo Preving, vista la proposta presentada per registre d’entrada
núm. 2022/1116 de data 19 de febrer de 2022 per l’empresa Geseme, Medical Experts &
Safety Specialists i vista la proposta OE.31541.2022 de l’empresa Etegma 200, S.L.
Vist l’informe d’adjudicació emès per la tècnica de recursos humans, en data 22 de febrer
de 2022.
Vista la proposta de despesa signada per la Interventora en data 15 de Març de 2022.
Atès que es considera necessari per al correcte funcionament dels serveis públics
municipals atesa la insuficiència de mitjans propis per a la realització de mateix.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA
Primer.- Adjudicar l’empresa Etegma 200, S.L., la contractació dels serveis de l'empresa
ETEGMA per a concertar un Servei de Prevenció Aliè en les especialitats de Seguretat,
Higiene i Ergonomia, Psicosociologia i Medicina del Treball per import de 7.179,62 euros.
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.179,62 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària per l’any 2022 150 9200 2269900 01 a favor d’ETEGMA, S.L.
Tercer.- Publicar aquest contracte menor en el Perfil del Contractant en la forma prevista a
l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, essent la informació a publicar el seu
objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari.
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector
públic (art. 346.3 LCSP) i a la Sindicatura de Comptes (art. 335.1 LCSP).

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Cinquè.- Notificar aquest acord al contractista adjudicatari amb indicació dels recursos que
siguin procedents.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents
2.27. PRP2022/401. Ordre d´Execució desperfectes paviment pista esportiva AE de
Teià. Exp. 2022/90

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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I.- ANTECEDENTS DE FET:
Primer.- Per Provisió de l´alcaldia de data 19 de gener de 2022, el Sr. Alcalde va disposar:
« PRIMER. Que el departament de Serveis Tècnics emeti informe en el quan es valorin els
danys i els perjudicis causats pel contractista.
SEGON. Que pel Secretari s´emeti informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir en relació amb aquests assumpte.»
Segon.- En data en data 20 de gener de 2022 el Sr. Arquitecte Tècnic Municipal emet el
següent:
«Informe:
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Antecedents
En data de 24 d’octubre de 2019, per Resolució d’Alcaldia núm. 2019/694 es van aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres
d’Arranjament de la Pista Esportiva A.E Teià – 1 fase.
En el punt 38 de l’esmentat Plec de clàusules administratives particulars “Termini de
garantia i conservació de l’obra”, i consta que el termini de garantia serà d’un any a
comptar del dia següent al de l’acta de recepció d’acord amb l’article 243.3 de la LSP.
En data de 18 de desembre de 2019, per Resolució d’Alcaldia núm. 2019/825, es va
adjudicar les obres d’Arranjament de la Pista Esportiva A.E Teià – 1 fase, a l’empresa
HPSA Construcción y Servicios Medioambientales S.A, per un import de 205.048,72 €
(inclòs IVA).
En data de 13 de gener de 2020 es subscriu el contracte de les obres d’Arranjament de la
Pista Esportiva A.E Teià – 1 fase , amb el contractista adjudicatari
HPSA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
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En el punt III de l’esmentat contracte es fa constar que per part de l’empresa
HPSA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A, es va formalitzar en
data 4 de desembre de 2019, la garantia definitiva per un import de 8.473,09 €.
En data de 10 de maig de 2021 la direcció facultativa de l’obra va emetre Certificat de Final
d’obra, donant així per finalitzades les obres.
En data de 14 de maig de 2021 es va procedir a signar l’acta de recepció de les obres.
A finals de juny de 2021, es detecta l’existència de desperfectes en el pintat del paviment
en algunes zones de la pista.
A fi de valorar el cost dels treballs necessaris per reformar la pista s’ha consultat amb una
empresa especialista en el pintat de pistes esportives, la valoració econòmica dels treballs
de reparació dels desperfectes del pintat del paviment de la pista és d’aproximadament,
7.000,00€ (iva inclòs).
Conclusió
Vistos els desperfectes apareguts a la pintura del paviment de la pista.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Atenent que l’empresa adjudicatària que a executat les
CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.

obres

és

HPSA,

Atenent que d’acord en el punt 38 del Plec de clàusules administratives particulars
“Termini de garantia i conservació de l’obra”, el termini de garantia serà d’un any a
comptar del dia següent al de l’acta de recepció.
Atenent que l’acta de recepció es va signar en data de 14 de maig de 2021.
Atenent que estem dins el termini de garantia fixat en el Plec de clàusules administratives.
El sotasignat entén que cal procedir a iniciar els tràmits oportuns per requerir a l’empresa
adjudicatària HPSA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A, per a
que procedeixi a realitzar els treballs de reparació del pintat de la pista.»
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Tercer.- En data 28 de gener de 2022 el Sr. Arquitecte Tècnic Municipal emet informe
complementari a l´informe de data 20 de gener de 2022, que esmena el darrer apartat
corresponent al requeriment, afegint el termini per realitzar els treballs de reparació del
pintat de la pista, es transcriu a continuació l´apartat “conclusió”:
«Conclusió
Vistos els desperfectes apareguts a la pintura del paviment de la pista.
Atenent que l’empresa adjudicatària que a executat les
CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.

obres

és

HPSA,

Atenent que d’acord en el punt 38 del Plec de clàusules administratives particulars
“Termini de garantia i conservació de l’obra”, el termini de garantia serà d’un any a
comptar del dia següent al de l’acta de recepció.
Atenent que l’acta de recepció es va signar en data de 14 de maig de 2021.
Atenent que estem dins el termini de garantia fixat en el Plec de clàusules administratives.
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El sotasignat entén que cal procedir a iniciar els tràmits oportuns per requerir a l’empresa
adjudicatària HPSA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A, per a
que procedeixi a realitzar els treballs de reparació del pintat de la pista.
S´esmena el darrer apartat corresponent al requeriment afegint el termini per realitzar els
treballs de reparació del pintat de la pista, que queda com segueix:
El sotasignat entén que cal procedir a iniciar els tràmits oportuns per requerir a l’empresa
adjudicatària HPSA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A, per a
que en el termini de 15 dies procedeixi a realitzar els treballs de reparació del pintat de la
pista.»
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Quart.- Consta a l’expedient el corresponent informe de procediment i proposta de
resolució emès per aquest Secretari accidental en data 28 de gener de 2022.
II.- FONAMENTS DE DRET:


Articles 107 a 113 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 (d'ara endavant LCSP).



Articles 56, 61 a 65 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.



Articles 28 i 160 a 173 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.



Articles 68 a 116 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret
939/2005, de 29 de juliol.

Cinquè:
En data 22 de març de 2022 el Sr. Arquitecte Municipal emet el següent informe:
«Vist el requeriment adoptat per la Junta de Govern Local en data 3/02/2022 en que
s´acorda el següent:
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“Requerir a l'Entitat HPSA, CONSTRUCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
(CIF A08305872) per que, en el termini fixat com adient els Serveis Tècnics Municipals,
procedeixi a reparar els desperfectes del paviment de la pista esportiva AE de Teià, amb
l’advertiment que, cas, de no verificar- se en el termini de 15 dies es procedirà a la
reparació amb càrrec a la garantia definitiva constituïda.”
Finalitzat el termini de 15 dies concedit des de la data de notificació de l´acord per el
compliment del requeriment, a data de la signatura d´aquest informe no consta que s´hagi
procedit a reparar els desperfectes del paviment de la pista esportiva AE de Teià.»
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta de la
Regidoria competent,
ACORDA

01/04/2022 ALCALDE

PRIMER. Requerir a l'Entitat ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS l'execució de la
següent garantia definitiva:
Tipus de Garantia

Garantia

Assegurança de Caució

8.473,09 €

Entitat Asseguradora
ASEFA, S.A. SEGUROS
REASEGUROS

Data de Constitució
02/12/2019

Certificat Núm.
Y

Data de Venciment

Data de Dipòsit

47181/01/41/2019/4330

04/12/2019

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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Prestada pel contractista:
Nom i Cognoms
HPSA,
CONSTRUCIÓN
MEDIOAMBIENTALES, S.A.

Y

SERVICIOS

DNI/NIF
CIF A08305872

Adjudicatari del següent contracte:
Expedient

2019/1432

Procedi Obert
simplificat
ment d’adjudicació.

Resolució

R.A. 2019/825

Data

amb

un

únic

criteri

18/12/2019

Tipus de Contracte: Contracte Menor d’obres
Objecte del contracte: obres d’arrengament de la pista esportiva AE TEIÀ (Primera Fase)
Procediment de contractació: simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives.
Òrgan de Contractació: Alcaldia
Adjudicatari: HPSA, CONSTRUCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (CIF A08305872
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Representant:
Garantia
Euros

Definitiva:

8.473,09

Data de Formalització: 13/01/2020

SEGON. Requerir a l'Entitat ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS perquè, en termini
de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació de la corresponent Resolució, l’ingrés
de la garantia prestada per l'incompliment del contracte per part del seu assegurat HPSA,
CONSTRUCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (CIF A08305872) segons
certificat d’assegurança número 47181/01/41/2019/4330 de data 2 de desembre de 2019.
TERCER. Procedir a la notificació de la present Resolució a l'asseguradora i al
contractista, amb indicació dels recursos pertinents.
Aprovada per unanimitat dels regidors presents

3.Suggeriments i preguntes

01/04/2022 ALCALDE

No se’n registren.
Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada en
l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretari accidental, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
Teià, a data de signatura electrònica
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ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE

Vistiplau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda

01/04/2022 Secretari accidental
Signatura 1 de 2

El secretari accidental
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle
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