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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL  
EFECTUADA EL DIA 25 D'OCTUBRE DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.: 8/2018 
Caràcter: Extraordinària 
 
 
A les 21:05 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària, que 
presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda. 
 
 
Hi assisteixen els regidors: 
Sra. Montserrat Riera i Rojas 
Sra. Silvia Marcos i Llagostera 
Sr. Santiago Albert Seseña 
Sr. Andreu Porta i Espelt 
Sr. Oriol Ribera i Esplugas 
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer  
Sr. Alex Castan i Delshorts 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
Sra. Gemma Rosell i  Duran 
 

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Jordi Casanovas Garcia, per motius personals. 
 
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la 
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
 
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els 
següents acords: 
 
 
1-Dictàmens 
 
1.1. Gestió econòmica 

 
1.1.1. PRP2018/1232   Modificació OF núm. 4 Impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data  18 d’octubre de 2018, referent a la 

modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor, es proposa al Ple la aprovació de la següent proposta 
d’acord, per a la seva entrada en vigor el 1 de gener de 2019. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 188/2018 de 4 d’octubre de 2018,  
 
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal de 
Gent de Teià, manifesta el següent: 
“Abans de procedir a comentar tots els dictàmens de l’ordre del dia, volia només afegir un 
incís referent a una ordenança que no surt a l’ordre del dia, que és l’Ordenança 28 que 
és la taxa per la prestació de serveis municipals i volem simplement afegir que en 
Comissió es va parlar d’aquesta Ordenança perquè Gent de Teià va proposar estudiar fer 
un preu diferent, o reducció, o taxa diferent a les entitats del poble per entitats esportives 
que volen fer el Casal d’Estiu per tal que la taxa aquesta de piscina tingui un preu inferior 
i que  Comissió es va acceptar que parlarem conjuntament més endavant ja que es tracta 
d’una taxa que no te aplicació a l’1 gener i que per tant podem aprovar amb posterioritat. 
Afegir aquest incís. 
Sobre la taxa núm. 4, com ha dit el regidor, és de lògica aplicació  i votem a favor. “ 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.-  APROVAR provisionalment   la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 4, afegint a l’article 4t  “Actes no subjectes”  els apartats 14è i 15è, amb 
el  següent redactat: 
 
14. L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble a favor d’un dels copropietaris 
efectuada com a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns 
constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 
15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de 
terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència 
d’increment de valor, tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït 
increment de valor. 
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com 
aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 
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Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius 
que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, 
així com el text íntegre de la modificació de  l'ordenança aprovada. 
 

 

 

1.1.2. PRP2018/1233   Proposta  ANUL·LACIÓ  Ordenança Fiscal núm.33 .- 
Taxa per recuperació d'animals abandonats o perduts a la via pública o que 
no circulin reglamentàriament. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 18 d’octubre de 2018, referent 
a la proposta d’anul·lació de l’Ordenança Fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa 
per recuperació d'animals abandonats o perduts a la via pública o que no circulin 
reglamentàriament. 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor, 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 
Primer.-  APROVAR provisionalment la derogació de l’Ordenança fiscal número 
33 reguladora de la taxa per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via 
pública o que no circulin reglamentàriament, a partir de  la publicació al BOPB de 
l’acord d’aprovació definitiva. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet de derogació de  l’Ordenança durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’expedient de derogació de l’Ordenança, 
els qui tinguin un interès directe, podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 
 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, 
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així 
com el text íntegre de la derogació de l’ordenança aprovada. 
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1.1.3. PRP2018/1234   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers  
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de dat 18 d’octubre 2018, referent a 
la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa per prestació 
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers. 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor,  
 

Vist l’informe emès per la Interventora núm. 190/2018 de 8 d’octubre de 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 

 
Primer: APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 
12,   article 6è “Quota tributària” en els apartats 4t, 7è i 8è, quedant el següent 
redactat: 
 

ACTIVITATS EN MATÈRIES DE CEMENTIRI MUNICIPAL: 
 

1. CONCESSIONS DE L’ÚS DE TERRENYS O NÍNXOLS: 
 

a) Concessió de l’ús d’un nínxol en la zona nova ampliada del 

cementiri 

1.235,49€ 

b) Concessió de l’ús d’un nínxol en les illes 2 i 3 617,47€ 

c) Concessió de l’ús de terrenys per a la construcció de tota 

classe de panteons o sepultures de luxe. Pam2 

 

37,07 € 

d) Concessions de l’ús d’un nínxol amb ossera a les illes 

1,4,5,6,7 i 8 

Concessions de l’ús d’un nínxol sense ossera a les illes 1,4,5,6,7 

i 8 

988,40 € 

864,82 € 

e) Columbari 247,00 € 

f) Rescat de nínxols: Per a les illes 1,4,5,6,7 i 8 s’estableix un valor del 50 per 

cent del preu de la concessió actual. 

Per a les illes 2 i 3, s’haurà de pactar amb l'Ajuntament, atesa la seva poca 

utilitat. 

 

2. DRETS D’EDIFICACIÓ EN EL CEMENTIRI: 
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3. LLOGUER DE NÍNXOLS: 
 

Lloguer d’un nínxol pels 2 primers anys 123,54 € 

 
Lloguer renovat, per cada any 74,12 € 

 

4. DRETS D’ENTERRAMENT: 
 

En fossa comú (per una sola vegada) 12,35 € 

En nínxol, panteó i columbari 61,77 € 
 

5. TRASLLAT DE DESPULLES: 
 

En el mateix cementiri: 2 anys i fins a 5 anys 

Més de 5 

anys 

37,07 € 

33,29 € 
Quan les despulles o restes procedeixin d’un altre cementiri 

i població o viceversa 

 

74,12 € 
  

6. DRETS DE COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES 

Drets de col·locació de làpides……………………………….. 

 
22,24 € 

  

7. INSCRIPCIONS EN LA LÀPIDA 

Inscripcions en la làpida………………………………………… 

 
7,41 € 

  

8. EXPEDICIÓ DE TOTA CLASSE DE TÍTOLS I DUPLICATS 

Expedició de tota clase de títols i duplicats…………………….. 

 
18,53 € 

  

9. CANVIS DE TITULARITAT JUSTIFICATS DE LA CONCESSIÓ 

Canvis de titularitat justificats de la concessió 

 
37,07 € 

  

10. CONSERVACIO DE CEMENTIRI: 
    Nínxols en règim de concessió i lloguer 
    Panteons 
    Columbaris 

 
16,06 € 

67,95 € 

16,06 € 

  

11. SUBMINISTRAMENT DE LÀPIDA DE NÍNXOL I/O COLUMBARI  DE LA ZONA 
NOVA AMPLIADA DEL CEMENTIRI 
     Subministrament de làpida de nínxol i/o  columbari de la  
      Zona nova ampliada del Cementiri 

 
 
 
117,02 € 

  

12. TRANSMISSIONS PER ACTES “INTER-VIVOS” 

Transmissions per actes “inter-vivos” 

 
506,33 € 

 
 
 

Es satisfarà una quota del 2,50 per cent sobre el pressupost del 
Projecte, inclosos tots els conceptes de les obres. 
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Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest 
acord, així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 

 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 

 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius 
que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, 
així com el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada. 

 
 

 
1.1.4. PRP2018/1235   Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns 
Immobles 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 18 d’octubre de 2018, 
referent a la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor, 
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 185/2018 de 2 d’octubre de 2018. 

 
El regidor Sr. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup 
municipal GT, manifesta el següent: 
“Sobre aquesta taxa, comencem també pel revés, com ha fet el regidor, sobre el tema de 
l’impost de l’IBI es manté la voluntat de Gent de Teià de no incrementar la càrrega 
impositiva del vilatà i per tant estem a favor d’aquesta rebaixa del coeficient i respecte als 
trams que s’ha fet de partició per ser una desgravació més social, com ha dit el regidor, 
igualment estem d’acord i tot i que s’incrementa  aquest valor màxim de 240.000, de 
205.000 que era l’anterior taxa a 240, com bé s’ha dit ja no es desgrava el 25% sinó 
només el 10 % en el cas de supòsits generals. Votem a favor.  

 
El regidor Sr.  Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal 
PDeCAT, exposa el següent: 
“”També votem a favor i mantenim el compromís de govern de no augmentar la pressió 
fiscal en quant fa a l’impost de l’IBI i veiem amb molts bons ulls aquest primer pas que es 
fa per fer un IBI més social començant per  famílies nombroses i que en pressupostos 
propers i plens de taxes que han de venir ben aviat ens agradaria que es  treballés una 
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mica més i s’afavorís a les famílies monoparentals i altres col·lectius en risc d’exclusió 
social.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 

Primer: APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 1, Impost sobre Béns Immobles, en l’article 5è “Beneficis fiscals de concessió 
potestativa o de quantia variable”, quedant el següent redactat: 
 

“1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros. 
Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior 
a 5 euros. 
Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles 
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a 
una bonificació sobre la quota líquida de l’impost corresponent al domicili habitual 
del percentatge següent que varia segons el valor cadastral de l’immoble: 
 
 

 Tipus de família nombrosa 
Tram de valor cadastral Família nombrosa de 

categoria especial 
 

Supòsits general 

Fins a 60.000,00€ 90% 75% 
De 60.000,01€ a 120.000,00€ 75% 50% 
De 120.000,01€ a 180.000,00€ 40% 25% 
De 180.000,01€ a 240.000,00€ 20% 10% 

 

 

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants. 

4. Gaudiran d'una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l'impost els 
béns immobles en els quals s'hagin instal•lat sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per 
la normativa urbanística o les ordenances municipals. 

 

Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els dos anys posteriors a la 
finalització de les obres. 

És requisit indispensable que les instal•lacions per a producció de calor 
incloguin col•lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 
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No podran accedir a aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora 
d’ordenació urbana o situats en zones no legalitzables. 

 

5. Durant els 2 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de 
bonificació de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, 
definit en l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50. per 100 en la quota 
íntegra de l’impost, aquells que hagin obtingut la bonificació pel primer període, 
sense que sigui necessària la seva sol•licitud.” 

 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 7è 
“Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”, quedant el 
següent redactat: 
 

“1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 
 
2. El tipus de gravamen serà: el 0,765 per cent quan es tracti de béns urbans 

i el 0,72 per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als bens immobles de característiques 
especials serà: 

 
el  1,30  per cent. 

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

 

5. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament en 
desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 

 

 

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest 
acord, així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 

 



 

 
9 

 

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que, 
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així 
com el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada. 
 

 

 

 

1.1.5. PRP2018/1238   Modificació de l'Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic municipal 
 
 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 18 d’octubre 2018, referent 
a  la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal. 

 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor, 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 
 

Primer:  APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal, en el 
seu  article 6,  apartat 5, que queda redactat de la següent forma: 

 
“5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents 
que, documents obrants a l’expedient haurà de motivar-se. 
figurant a l’expedient, afectin a dades personals, interessos de tercers o a 
la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de 
còpia de Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors 
extrems, es consultarà a Secretaria.” 

 
Segon: APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal, en el 
seu article 20,   apartat 5, que queda redactat de la següent forma: 
 

5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter 
pregat s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data 
d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la 
sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels 
beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui 
consultar i verificar telemàticament les dades declarades. Es presumirà 
que la consulta o obtenció es autoritzada pels interessats excepte que 
consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei especial 
aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se, en ambdós casos, 
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d’informar a l’interessat prèviament dels seus drets en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si 
l’Administració gestora del tribut no pot obtenir els esmentats 
documents, podrà sol·licitar novament a l’interessat la seva aportació. 

 

 
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 

 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius 
que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, 
així com el text íntegre de la modificació de  l'ordenança aprovada. 

 

 

 
1.1.6. PRP2018/1243   Modificació Ordenança 53 - Preu Públic per la 
prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 18 d’octubre de 2018, 
referent a la modificació de l’Ordenança 54, reguladora del Preu Públic per la 
prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. 

Vista  la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor,  

Vist l’informe emès per la interventora municipal,  núm. 193/2018, de 9 d’octubre. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 

adopta els següents acords: 

 
Primer: Aprovar la modificació de l’Ordenança núm. 53, Preu Públic per a la 
prestació del Servei de Prevenció dels Incendis Forestals, en el seu  article 6è 
“Quota tributària”, apartat 2, quedant redactat de la següent manera: 
 
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
 

URBANITZACIÓ O SECTOR PER M² 
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Santa Fe 0,1928 € 
Assumpció 0,1928 € 
Paradís 0,1928 € 
Gran Vista 0,1626 € 
Les Delícies 0,2045 € 
La Molassa 0,0511 € 

” 

 

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet de la modificació de l'Ordenança durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius. 

 

 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius 
que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, 
així com el text íntegre de la modificació d'ordenança aprovada. 
 

 

 

1.1.7. PRP2018/1257   Modificació de l'Ordenança Fiscal  núm. 34, reguladora 
de la  prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 18 d’octubre 2018, referent 
a la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34 
 
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’ordenança en vigor,  
 
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 190/2018 de 8 d’octubre de 2018. 
 
El regidor de Cultura, portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta el 
següent: 
“A favor, i més encara  quan a la Casa Municipal de Cultura l’hem incrementat amb 
Mitjans tècnics i d’altres tipus, que fa que hagi millorat el servei que dona la Casa 
Municipal de Cultura, quan a cessió d’espai a entitats o col·lectius  i ens sembla més 
ajustat el preu. Mantenim el preu de 2 hores que existia a la taxa aprovada l’any passat 
però afegim un addicional de 15 euros cada hora, que sembla que és adequat. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

Primer: Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora de la 
taxa  per la prestació dels serveis d’utilització d’instal·lacions municipals, en el seu 
article 5è “Quota tributària”, que queda redactat de la forma següent: 

 

“” 

Utilització de les dependències municipals sol·licitat a instància de 
part. Per cada acte de màxim 2 hores 

60,00 euros 

Utilització de les sales d’actes municipals sol·licitat a instància de 
part. Per cada acte de màxim 2 hores 

90,00 euros 

 
 
Cada hora addicional tindrà un sobre cost de 15 euros per hora. 
Podran gaudir d’un coeficient reductor de la totalitat de la taxa totes les entitats 
i associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents 
en el municipi. 
Les entitats sense ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui 
oportú i d’interès podran gaudir d’un coeficient reductor de fins la totalitat de la 
taxa. Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant Resolució, atorgar aquests 
coeficients. 

 

“” 
 
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord, 
així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació de  
l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe, podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
passaran a definitius. 

 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius 
que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi 
adoptar, així com el text íntegre de la modificació d'ordenança aprovada. 
 
 

 



 

 
13 

 

1.2. Recursos Humans i Organització 
 

1.2.1. PRP2018/1239   Modificació del catàleg retributiu - relació de llocs de 
Treball (2018). Complement d'especial dedicació Arquitecte Municipal 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 18 d’octubre 2018, referent a 
la modificació del catàleg retributiu – relació de llocs de treball (2018). Complement 
d’especial dedicació de l’arquitecte municipal. 
 
Atesa la proposta d’ aquesta Alcaldia en referència al complement d’especial 
dedicació de l’Arquitecte Municipal, amb la transcripció literal següent: 

“... L'arquitecte municipal, que ja té assignat un complement d'especial dedicació, 
d'ençà de l'aprovació del POUM el novembre de 2016 ha hagut d'incrementar amb 
escreix les hores de dedicació setmanal, amb tasques complementàries o 
acumulació de sol·licituds de llicències d'obres, informes dels plans parcials i plans 
de millora urbana a desenvolupar en breu i a mitjà termini, molts dels quals ja estan 
registrats a l'ajuntament. A més, tots els divendres, sense excepció, dedica la seva 
jornada laboral, de 9 a 15 h (i sovint més tard), a atendre consultes de propietaris i 
promotors en relació amb el POUM (actualment ja acumula més de 250 visites). En 
molts casos això genera un seguiment a posteriori o la conveniència d'elaborar 
informes, consultes a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya. 
A més, les consultes que rep l'alcalde i responsable d'urbanisme sobre el POUM o 
altres qüestions de matèria urbanística també requereixen de l'assistència de 
l'arquitecte municipal, també en horaris de tarda, i sovint comporten un seguiment 
tècnic a posteriori. 
També les obres de renovació de clavegueram del passeig de la Riera i altres 
projectes o convenis a seguir pel govern municipal requereixen l'assistència i 
assessorament fora de l'horari habitual i augmenten considerablement les tasques 
tècniques a seguir dins l'horari, i se'n ressent la tasca de despatx tècnic de les 
llicències d'obres, que han augmentat considerablement aquest any, amb previsió 
que segueixi aquest ritme al llarg de l'any que ve i altres, derivats del POUM. 
Per tot això, crec convenient que a l’arquitecte municipal se li augmenti el 
complement d’especial dedicació a l’entorn del 23 %, a determinar per part del 
regidor de Governació. ...” 

 
 
Tenint en compte la regulació actual de l’esmentat complement prevista a la  
comissió de seguiment del passat dia 3 de maig del 2007, que es transcriu a 
continuació. 

“...........” 
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Atès que aquestes modificacions han estat comunicades amb la representació 
dels treballadors, a la reunió del passat dia 2 d’octubre. 

 
Vista la normativa aplicable als efectes de modificació del catàleg retributiu, en 
especial el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 

Vista la proposta de la regidoria de Recursos Humans. 

Atès que consta a l’expedient el document AD de fiscalització de la despesa per 
Intervenció. 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 

adopta els següents acords: 

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació parcial del catàleg retributiu del 
personal al servei d’aquesta Corporació, amb motiu de l’increment de 42 hores 
anuals del complement d’especial dedicació al lloc de treball d’Arquitecte 
Municipal. 

 
 
Segon.- ORDENAR la publicació íntegra de la modificació parcial del catàleg 
retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació i l’acord adoptat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
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tauler d’anuncis i web municipal, a l’objecte que els interessats puguin interposar 
els recursos que considerin oportuns. 
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de l’expedient tramitat de modificació parcial del 
catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació a la  
Subdelegació del Govern a Catalunya i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació de personal funcionari 
de l’Ajuntament. 
 
 
S’acompanya a aquest acord la proposta de modificació de catàleg retributiu, 
segons segueix: 

 
 

 

1.2.2. PRP2018/1240   Modificació Plantilla del personal laboral fix de 
l'Ajuntament de Teià 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 18 d’octubre de 2018, referent 
a la modificació de la plantilla del personal laboral fix de l’Ajuntament de Teià. 
 
Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2018, a l’article 19.U.9, autoritza una taxa de reposició de personal 
addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal, per aquelles places de 
naturalesa estructural dels serveis d’administració i serveis generals, que 
havent estat dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompudament almenys durant els tres exercicis anteriors a 31 
de desembre de 2017. Establint que les corresponents ofertes d’ocupació 
s’hauran d’aprovar i publicar en els exercicis 2018 a 2020. 
 
Atès que a la reunió de la Mesa extraordinària de negociació del passat dia 2 
d’octubre es va acordar amb la representació del personal laboral i funcionari 
incloure a la propera oferta d’ocupació pública, com a mesura d’estabilització 
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d’ocupació temporal regulada a l’article 19.U. 9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, les següents places de la 
plantilla de l’Ajuntament de Teià, actualment enquadrades a personal en règim 
laboral temporal: 
 

. Auxiliar administratiu/va de Serveis Tècnics. 
 

. Auxiliar administratiu/va d’Intervenció 
 

. Tècnic/a de Recursos Humans 
 

. Educador/a Social 
 

. Treballador/a Social 
 
 
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la 
plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si 
es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, 
quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com 
també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 

 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa 
que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal. 

 
Vist l’informe emès per la interventora municipal núm. 195/2018, amb resultat de 
la fiscalització de favorable. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, 

adopta els següents acords: 

Primer.- APROVAR la modificació de la plantilla del personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Teià, en el sentit d’incloure les següents places al Quadre 
de Llocs de treball de la Plantilla Laboral , com a vacants fins la seva 
cobertura definitiva, segons el següent detall: 
 

QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA LABORAL 
 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS  

 
Categoria 

 
Grup 

N. 
Places 

 
Vacants 

Aux.Administratiu/va Intervenció C2 1 1 

Tècnic/a Recursos Humans A2 1 1 
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SERVEIS TERRITORIALS  

 
Categoria 

 
Grup 

N. 
Places 

 
Vacants 

Aux.Administratiu/va Serveis tècnics C2 1 1 

 

SERVEIS PERSONALS  

 
Categoria 

 
Grup 

N. 
Places 

 
Vacants 

Educador/a Social A2 1 1 

Treballador/a Social A2 1 1 

 

 

Segon.- EXPOSAR al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica del 
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
Durant el termini d’exposició pública els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició  
pública, sense haver-se presentat al·legacions, l’acord adoptat quedarà 
definitivament aprovat. 
 
 
Tercer.- PUBLICAR l’acord definitiu  de modificació de plantilla en el Butlletí Oficial 
de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web municipal i tauler 
d’anuncis de la Corporació i trametre còpia de l’expedient a la Subdelegació   
del Govern a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a la representació del personal laboral 
d’aquest Ajuntament. 
 

 

 
1.3. Sanitat 

 

1.3.1. PRP2018/1218   Imposició de multes en expedient sancionador núm. 
3/2018 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 10 d’octubre de 2018, en 
relació a la proposa d’imposició de multes en expedient sancionador núm. 3/2018. 
 
Resultant que per acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de juny de 2018, 
s’ordenà la incoació d’expedient sancionador a E. C. P. per a determinar la 
responsabilitat administrativa en què pogués incórrer com a propietària d’un gos, 
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per infracció a la normativa reguladora de la tinença d’animals, detallat a l’informe 
de la Policia Local, de data 30 de maig de 2018. 
 
Resultant que nomenat instructor i secretari, sense que, notificada la inculpada, 
promogués recusació, es va instruir el corresponent expedient per a l’esclariment 
dels fets. 
 
Resultant que formulat el corresponent Plec de càrrec, la inculpada ha aportat a 
l’expedient la següent documentació: 
 

- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil de la companyia REALE 
SEGUROS núm. ref.: 8170900068004/12, a nom de A. C. R., per al període 
de 22.06.2018 al 22.12.2018, amb cobertura de 300.000 €, no quedant 
cobert els danys produïts per l’animal domèstic propietat de l’assegurat en 
cas de gossos considerats perillosos. 

- Rebut del pagament de l’assegurança, en data 2 de juliol de 2018. 
- Cartilla sanitària de vacunacions de la gossa propietat d’E. C. P. 
- Full d’empadronament d’E. C. P. en el Padró Municipal de la Garriga, en 

data 19 de juliol de 2018. 
- Sol.licitud d’inscripció de la gossa propietat d’E. C. P., en el Cens d’Animals 

de Companyia de l’Ajuntament de La Garriga, en data 19 de juliol de 2018. 
- Certificat negatiu de penals d’E.C.P., de data 18 de juliol de 2018. 

 
Resultant que la pòlissa d’assegurances no està a nom de la propietària de la 
gossa, i que la pòlissa no cobreix els danys a tercers produïts per la gossa, en 
considerar-se animal perillós, per haver tingut episodi d’agressions a persones, de 
conformitat amb el que disposa l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Resultant que la propietària de la gossa tenia fixat el seu domicili en el municipi 
de Teià en el moment de produir-se els fets denunciats per la Policia Local, de 
data 30 de maig de 2018, sense tenir inscrita la gossa al registre del municipi de 
Teià, ni tenir contractada en aquesta data la corresponent pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil. 
 
Resultant que notificada la corresponent proposta de resolució, la propietària de 
la gossa ha realitzat al·legacions en la seva contra mitjançant escrit de data 4 
d’octubre de 2018, registre d’entrada núm. 2018/7901, i que les mateixes no poden 
eximir de responsabilitat a la inculpada. 
 
Resultant provat i així es declara que E.C.P. no va adoptar les mesures 
necessàries per evitar que la gossa de la seva propietat, amb el número de xip: 
982000192874135, fora trobat a la via pública, al c. Joan Miró, davant el número 
48, sense lligar i sense morrió, el passat 30 de maig de 2018, segons consta a 
l’informe emès per la Policia Local, de data 30 de maig de 2018, fent constar que 
el gos anava sol, sense tenir inscrita a la gossa al registre municipal de Teià, ni 
tenir contractada en la referida data la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil, per import màxim de 150.253 €, de conformitat amb el que 
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disposa l’article 3.2.e) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Considerant que els fets declarats provats són constitutius de les següents 
infraccions: 
 

- Una infracció lleu prevista a l’article 7.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per no tenir 
inscrita la gossa amb el núm. de xip: 982000192874135 en el Registre 
específic del municipi de Teià. 

- Una infracció greu prevista a l’article 7.3.b) de la referida Llei 10/1999, de 
30 de juliol, per no tenir contractada una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil, per import màxim de 150.253 €, en el moment de la 
denúncia formulada per la Policia Local, de data 30 de maig de 2018. 

- Una infracció greu prevista a l’article 7.3.e) de la indicada Llei 10/1999, de 
30 de juliol, per portar la gossa deslligada i sense morrió a la via pública, c. 
Joan Miró, davant el número 48, el passat dia 30 de maig de 2018. 

 
De totes tres infraccions apareix com a responsable, en qualitat d’autora, E.C.P., 
podent ser sancionades, de conformitat amb el que disposa l’article 66.2 de 
l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals: 
 

- Amb multes de 60 a 150 €, les considerades lleus. 
- Amb multes de 151 € fins a 1.500 € les considerades com a greus. 

 
Considerant que la gravetat amb que la infracció afecta els interessos protegits 
per l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, l’existència 
d’intencionalitat i la naturalesa dels perjudicis ocasionats i les al.legacions 
formulades per la interessada, procedeix graduar la sanció en la quantia mínima. 
 
Considerant que correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per a la 
imposició de sancions derivades de l’Ordenança Municipal Reguladora de la 
Tinença d’animals, per a les accions u omissions tipificades com a infraccions 
greus relatives a la tinença d’animals, segons determina l’article 64.2.b) de la 
referida Ordenança. 
 
Considerant que en la tramitació d’aquest expedient s’han observat les 
prescripcions legals, en especial la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
La regidora Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 
“Ja es va informar en Comissió Informativa i ho estem parlant sempre reiteradament a les 

Comissions, de la necessitat d’aquestes mesures, conscienciar els vilatans que han 

d’anar amb els gossos lligats que per això és va fer un pipi-can perquè allà és on els 

poden tenir deslligats, més que res perquè les reaccions que pot tenir un gos o un adult 

davant un gos són imprevisibles, no?. Llavors si la normativa és que els portin lligats, no 

és que perquè anem en un carrer que no hi ha ningú ja el podem deslligar, sinó que el 

gos s’ha de portar lligat i s’ha d’implementar mesures o multes, que no és que ens agradi 
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posar multes, però si ho anem advertint, però que la gent estigui conscienciada que hi ha 

un lloc específic on poden anar els gossos deslligats i que es respecti perquè hem de 

conviure animals i persones dintre d’un mateix entorn. Crec que també és un advertiment 

el tema de posar sanció, encara que estigui tot en regla perquè una mica és conscienciï  

també a la gent.” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 

següents acords: 

 
Primer.- IMPOSAR a E. C. P., la sanció de 60,00 € de multa, com a autora de la 
infracció lleu de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, per 
no tenir inscrita la gossa amb núm. de  xip: 982000192874135 en el Registre 
específic de l’Ajuntament de Teià, en data 30 de maig de 2018, prevista i 
sancionada als articles 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol i article 66.2.a) de 
l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals. 
 
Segon.- IMPOSAR a E. C. P., la sanció de 151,00 € de multa com a autora de la 
infracció greu de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, per 
no tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil, per import mínim de 
150.253 €, en data 30 de maig de 2018, prevista i sancionada als articles 7.3.b) 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol i 66.2.b) de l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals 
 
Tercer.- IMPOSAR a E.C.P., la sanció de 151,00 € de multa com a autora de la 
infracció greu de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals, per 
portar la gossa deslligada i sense morrió al c. Joan Miró, davant el número 48 en 
data 30 de maig de 2018, prevista i sancionada als articles 7.3.e) de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol i 66.2.b) de l’Ordenança Reguladora de la Tinença 
d’Animals 
 
 
 

2-Propostes 
 

 

 

2.1 . PRP2018/1274   Modificació de crèdit núm. 05/2018 de suplement de 
crèdit finançat amb romanent de tresoreria 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 2018/1274, de data  19 d’octubre 2018, 
referent a l’aprovació de la Modificació de cedit núm. 05/2018,  que no ha estat 
dictaminada per la Comissió Informativa corresponent, per haver estat elaborada 
amb posterioritat a la seva realització. 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert Seseña, manifesta el següent: 
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“Vull fer una puntualització perquè la proposta té uns errors de forma en respecte al meu 
informe. En el meu informe, a la taula, en l’apartat de transferències de crèdit quan es 
parla de les partides que s’incrementen, a  la taula, ho acabem de comentar amb el regidor 
Sr. Abel Ballesteros, perquè és un error que hi ha a  la proposta d’Alcaldia, allà on diu  
“partides que incrementen”, al tercer supòsit per valor de 20.000 euros, on diu  la partida 
320 3380203000,  hauria de ser la 320 1532 210000 i el concepte en lloc de ser lloguer 
de maquinària i utillatge hauria de ser: Infraestructures i béns naturals – (carrers i camins). 
La raó és perquè aquesta és una partida en la que incorporem des del fons de 
contingència per les afectacions als carrers i camins deguts als aiguats. Això és un error 
perquè a l’informe que venia de la regidoria ja constaven aquests conceptes.  
I a les partides que disminueixen, si anem al segon concepte, no és la partida 210 1532 
210000 Infraestructures i béns naturals, aquesta havia d’haver anat a dalt. És la partida 
160 9290 500 Fons de contingència. 
Aquestes modificacions s’han de dur a terme perquè la proposta és incorrecte. 
Dit això explico el que motiva el suplement de crèdit. Respon fonamentalment a dos 
conceptes, que són treballs professionals desenvolupats anteriorment abans d’aquest 
exercici però que les factures han arribat ara. Llavors en aquest sentit procedeix la 
incorporació de romanent, un és per motius jurídics i l’altre és de treballs realitzats per 
empreses i professionals. El tercer concepte és el conveni de Cal Marquès, aquí el que 
passa és que hem detectat que per alguna raó que desconeixem el 2016 no es va abonar 
l’import corresponent al conveni i això ho estem rectificant ara. Tots els altres anys estem 
al corrent, però en aquest cas hem detectat això i ho rectifiquem, com és un cost 
d’exercicis anteriors li fem la incorporació de romanent. 
En les transferències de crèdit això no incrementem de romanent sinó que el que fem és 
treure de partides que estan millor per anar a partides que ho necessiten, el primer 
concepte és altres despeses  diverses de la partida d’Esports  perquè a l’hora d’elaborar 
el pressupost una línia de 8000 euros es va perdre i per tant volem rectificar això i ho 
traiem d’altres partides que estan més a baix. La partida de Cultura, lloguer maquinària i 
utillatges, correspon a la carpa, que això és un cost addicional que hem decidit que creiem 
que mereix la pena, la carpa que hi haurà per la Festa Major que s’instal·larà al pàrquing 
de Can Bruguera, aquesta té un cost addicional, creiem que és convenient i ho podem 
derivar d’altres partides i la tercera que Infraestructures i Béns naturals  que procedirà del 
fons de contingència. “ 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels senyors regidors assistents, i amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la 
Corporació, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’Alcaldia 
núm. 2018/1274, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF. 

** 
 

PRP2018/1274   Modificació de crèdit núm. 05/2018 de suplement de crèdit finançat amb 
romanent de tresoreria 

Vist l’informe emès per la Interventora municipal ref.  199/2018, de 18 d’octubre,  
en relació a la tramitació de l’expedient de  suplement de crèdits i transferències 
de crèdits núm. 05/2018, en el qual es fan constar els següents extrems: 

 

“”A la vista de la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de 
modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i de transferències de crèdits entre aplicacions 
pressupostaries de diferent grup de programa, amb el següent contingut: 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   
Partides que incrementen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

101 9200 2260400  Juridics, contenciosos 31.702,00 € 

130 4910 2279900 
Altres treballs realitzats per empreses i 
professionals 

8.910,00 € 

121 2410 4620000 Conveni Cal Marquès 4.500,00 € 

  45.112,00  

Partides d'ingrés   
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 
Romanent de tresoreria amb finançament 
general 

45.222,20 € 

  45.222,20  

   
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

   
Partides que incrementen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

240 3400 2269900 Altres despeses diverses 8.000,00 € 

320 3380 2030000 Lloguer maquinària i utillatges 10.000,00 € 

320 3380 2030000 Lloguer maquinària i utillatges 20.000,00 € 

  38.000,00 € 

Partides que disminueixen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

160 0110 3100000 Interessos 18.000,00 € 

320 1532 210000 
Infraestructures i béns naturals - (Carrers i 
camins) 

20.000,00 € 

  38.000,00 € 
 

D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, la 
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, té a bé emetre el següent: 

INFORME 

PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
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- Bases d’execució del pressupost, exercici 2018, articles 9 a 12. 

SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177 
TRLHL, els suplements de crèdits són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual  el crèdit 
previst resulta insuficient.” 

TERCER.- D’acord amb l’article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, i sense perjudici de les 
especialitats contingudes en els apartats 2 i 3r del mateix article, “els crèdits extraordinaris 
i els suplements de crèdit es podran finançar, indistintament amb algun o alguns dels 
següents recursos: 

a)– Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria [...] 

b)-Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 
en algun concepte del pressupost corrent 

c)- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost 
vigent no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació 
del respectiu servei.” 

En l’expedient que es sotmet a aprovació, l’assignació de crèdit es finança mitjançant la 
baixa en altres crèdits de despesa, sense que suposi pertorbació del servei, i amb 
romanent líquid de tresoreria. 

QUART.- L’article 37 RD 500/1990 regula l’elaboració dels expedients de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en els següents termes:  

“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran 
incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans 
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats que 
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents 
programes. 

2. A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de 
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-la, 
havent d’acreditar-se: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar  i la impossibilitat de 
posposar-la a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a  aquesta 
finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de 
crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit. 

Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit s’haurà de verificar en el nivell en que 
estigui establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els 
previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat llevat que 
aquells tinguin caràcter finalista. 

[...] 

3. La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Ple de la Corporació.  
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En el cas de l’expedient que ens ocupa, la memòria justificativa acredita de manera 
suficient el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar, així com la 
inexistència de crèdit destinat a aquesta finalitat específica a nivell de vinculació.  

CINQUÈ.- Pel que fa a l’aprovació dels expedients de crèdit extraordinari o suplements 
de crèdit l’article 38 RD 500/1990, estableix: 

“1. L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos 
tràmits i requisits que els Pressuposts, havent de ser executius dins del mateix 
exercici en què s’autoritzin. 

2. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels 
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen 
els articles 20 i 22.  

3. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciós-
administratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

4. Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa 
anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius sense 
perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. Aquestes 
reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva 
presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat dins 
d’aquest termini”. 

SISÈ.- La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò 
previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà 
els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és 
preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la 
Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 

 

SETÈ.- Pel que fa a la modificació pressupostària emprada de transferència de crèdit 
l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, la defineix com “aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, 
s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica.”  

VUITÈ.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases d’execució 
del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per 
autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació 
per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció [actualment i 
segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte quan afectin a 
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crèdits de personal. L’article 12 BEP 2018 estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació 
de les transferències de crèdit que no siguin competència del Ple.  

Tractant-se d’una transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa, 
cal entendre que l’òrgan competent és el Ple. 

NOVÈ.- Les disminucions de crèdits amb les quals es proposa finançar les transferències 
no estan afectades per limitacions previstes en l'article 41 RD 500/1990, de 20 d'abril, que 
estableix que aquestes modificacions: 

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos 
tancats.  
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 

 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de 
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 

DESÈ.- Que consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
traspassar.  

CONCLUSIONS 

En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient 
de modificació número 005/2018, sota la modalitat de suplement de crèdits finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències de crèdits entre partides. 

“” 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els 
següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. MC/05/2018,  
de suplement de crèdits i transferències de crèdits de la següent forma: 

 
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   

Partides que incrementen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

101 9200 2260400  Jurídics, contenciosos 31.702,00 € 

130 4910 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 8.910,00 € 

121 2410 4620000 Conveni Cal Marquès 4.500,00 € 

  45.112,00  
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 
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87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 45.222,20 € 

  45.222,20  

   

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

   

Partides que incrementen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

240 3400 2269900 Altres despeses diverses 8.000,00 € 

320 3380 2030000 Lloguer maquinària i utillatges 10.000,00 € 

320 1532 210000 Infraestructures  i béns naturals (carrers i camins) 20.000,00 € 

  38.000,00 € 

Partides que disminueixen 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

160 0110 3100000 Interessos 18.000,00 € 

160 9290 500 Fons de contingència 20.000,00 € 

  38.000,00 € 
 

SEGON.- Que l’expedient núm. MC05/2018, de suplement de crèdits i 
transferències de crèdits sigui exposat al públic durant el termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis  i en el Butlletí Oficial de la  
província, podent els interessats examinar i presentar les reclamacions que 
estimin pertinents. 
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament 
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC05/2018, de suplement de 
crèdits i transferències de crèdits. 
 

 
 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 21:35 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.  

 
El Secretari 


