ACTA DEL PLE EXTRAORDINÀRI
DE 17 DE JUNY DE 2021
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Sessió núm.: 2021/5
Data: 17.06.2021
Hora inici: 21:00 h
Hora fi: 21:23 h
Caràcter: sessió extraordinària
Lloc: Seu de l’Ajuntament de Teià, Sala de Plens.
Membres assistents (12/13):
BOSCH RODOREDA, ANDREU
RIERA ROJAS, MONTSERRAT
ALBERT SESEÑA, SANTIAGO
MÍNGUEZ NOGUÉS, RAÜL
CASANOVAS GARCIA, JORDI ANTONI
LOPEZ SANCHEZ, JORDI
PARRA ORDAZ, OLGA
RIBAS PARIS, FRANCESC
ROSELL DURAN, GEMMA
ANDINYAC LLADO, NURIA
BASI LIMIÑANA, JOSÉ DAVID
ROCA AGOST, JOAQUIM
No assisteix: la regidora, la Sra. Erica Bustos i Navarro.
La regidora excusa la seva assistència, atès que «ha estat convidada com a Presidenta
de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut per participar a Madrid, en una
taula rodona formativa amb professionals de Catalunya i el País Valencià per tractar
l'organització de polítiques en matèria de joventut en àmbit municipal.»
President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura García Álvarez
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 es relacionen a continuació

Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) el 08.06.2021:
2. PRP2021/664 Proposta modificació de crèdit 05/2021. Expedient núm. 911/2021
3. PRP2021/676 Proposta correcció errada material en aprovació Compte General
2019. Expedient número157/2021
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 10.06.2021:
4. PRP2021/684 Advertiment imposició penalitat per incompliment (4a penalitat)
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1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 4/2021, de 20 de maig.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 4/2021, de 20 de
maig. S’aprova per unanimitat dels membres assistents de la Corporació, sense
observacions.
Propostes dictaminades:
Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) el 08.06.2021:
2. PRP2021/664 Proposta modificació de crèdit 05/2021. Expedient núm. 911/2021
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 005/2021 CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇAT MITJANÇANT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
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Vista l’expedient 911/2021 que reflecteix el reconeixement de modificació
pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
mitjançant Romanent de tresoreria per a despeses generals.
Vist l’informe de la interventora municipal 099/2021, que diu:
“Vista la provisió d’incoació del regidor d’Hisenda, Santiago Albert Seseña, de
modificació pressupostària mitjançant suplements de crèdits i crèdits extraordinaris
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses general.
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.
- Bases d’execució del pressupost, exercici 2021, 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 i crèdits extraordinaris 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

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

12124dd20a084cb6b6515614c5fe3e2c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

21/06/2021 ALCALDE
Signatura 2 de 2

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

21/06/2021 SECRETARI
Signatura 1 de 2

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.
En el cas de l’expedient que ens ocupa correspon a l’utilització del romanent lliure de
tresoreria.
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 contenciósadministratius 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”.
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SISÈ.- L’acord de ministres del 6 d’octubre de 2020 en que s’acorda sol·licitar al
Congrés del Diputats la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de
2021 i per tant les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la
recuperació econòmica i social.
CONCLUSIONS
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de
l'expedient de modificació número 005/2021, sota la modalitat de suplements de crèdits i
crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses.”
En raó de les facultats delegades per l’Alcalde,
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar l’expedient número 05/2021, de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits finançats mitjançant Romanent de tresoreria per a despeses generals.
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SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2021
els crèdits, modificació 05/2021 de la següent manera:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
110 1320 6220002 Dependències municipals
320 1650 6390000 Altres inversions de reposició

Modificació
100.000,00 €
44.500,00 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ

Modificació

87000

DESCRIPCIÓ

Romanent de tresoreria

144.500,00 €

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partides que incrementen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
240 3400 6320000 Edificis i altres construccions
320 1532 6190001 Arranjament de diverses vies públiques
320 9330 6220001 Edificis i altres construccions
330 1532 6090000 Arranjament carrer Pere Noguera
Altres inversions de reposició en
330 1532 6190000
infraestructures i béns destina
430 3231 6320000 Edificis i altres construccions
100 9120 2260100 Atencions protocol·làries Alcaldia
110 1320 2130000 Conservació Maquinària i utillatge policia
Altres treballs realitzats per empreses i
120 4931 2279900
professionals
Altres treballs realitzats per empreses i
130 4910 2279900
professionals
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Modificació
6.000,00 €
206.035,00 €
101.210,00 €
19.360,00 €
14.520,00 €
23.535,00 €
1.007,53 €
5.198,83 €
572,40 €
19.338,59 €

Altres treballs realitzats per empreses
professionals
160 9200 2200000 Material d'oficina
210 3332 2260900 Activitats culturals.
250 9240 2269900 Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per empreses
300 4410 2279900
professionals
310 1720 4650000 Consell Comarcal del Maresme
320 1532 2100000 Infraestructures i béns naturals
Altres treballs realitzats per empreses
410 2311 2279900
professionals
Maquinària, instal·lacions tècniques
420 2312 6230000
utillatge.
120 4300 4670000 Conveni DO Alella
121 2410 4620000 Conveni Cal Marquès
Altres treballs realitzats per empreses
430 3230 22799000
professionals
Altres treballs realitzats per empreses
240 3400 22799000
professionals
150 1320 1510001 Gratificacions
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150 9120 2279900

Partides que incrementen
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ

Romanent de tresoreria

i

142,50 €
2.673,95 €
3.360,18 €
74,90 €

i

24.575,88 €
7.893,12 €
118.005,54 €

i
i

2.471,38 €
13.009,44 €
3.000,00 €
4.000,00 €

i
i

50.000,00 €
35.000,00 €
70.000,00 €

Modificació
730.984,24 €

TERCER.- Que l’expedient núm. MC 05/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits finançats mitjançant Romanent de tresoreria per a despeses generals, un cop
aprovat pel Ple de la Corporació sigui exposat al públic durant el termini de quinze dies
hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
de modificació pressupostària núm. MC 05/2021 de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits finançats mitjançant Romanent de tresoreria per a despeses generals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents
de la Corporació, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (7): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Santiago Albert i
Seseña, Raül Mínguez i Nogués, Jordi Casanovas i García, Jordi López i Sánchez, Olga
Parra i Ordaz.
Vots en contra (0):
Abstencions (5):. José David Basi Limiñana, Joaquim Roca Agost, Núria Andinyac i
Lladó, Francesc Ribas i Paris i Gemma Rosell i Duran.
3. PRP2021/676 Proposta correcció errada material en aprovació Compte General
2019. Expedient número 157/2021
Assumpte: ERRADA MATERIAL COMPTE GENERAL 2019.
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària el passat dia 20 de maig de
2021, d’aprovació del Compte General 2019.
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques que diu que les Administracions Públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist que s’ha detectat errada material en el propi acord ja que s’eleva a aprovació el
Compte General 2021 i no 2019.
A la Comissió Informativa es proposa:
Primer.- Modificar l’errada material i on diu:
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«Aquesta Alcaldia, en harmonia amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes,
de data 9 de març de 2021, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2021.
SEGON.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
Ha de dir:
«Aquesta Alcaldia, en harmonia amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes,
de data 9 de març de 2021, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR el Compte General d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici
2019.
SEGON.- Rendir el Compte General aprovat a la fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 223 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
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Sotmesa l’esmena a aprovació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la
Corporació.
Comissió Informativa de l’Àrea 3 (territori i sostenibilitat) el 10.06.2021:
4. PRP2021/684 Advertiment imposició penalitat per incompliment (4a penalitat)
Expedient número 401/2018
Assumpte: Advertiment imposició penalitat per incompliment (4a penalitat).
PRP 684/2021
Fets
1. L’11.03.2021 el Tresorer municipal emet informe en què relaciona les penalitats
imposades a l’empresa contractista, essent la darrera imposada mitjançant acord de
06.02.2020 (no en data 06.09.2020), informe del qual s’extreu: «I a data d’avui totes
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les multes imposades han estat deduïdes de factures i no consta que hi hagi hagut
cap mes acord d’imposició de multa».
2. El 02.02.2021 és inserit en l’expedient electrònic 1349/2020, un informe emès pel
tècnic responsable del contracte, que figurava en un altre expedient, ni associat a
l’expedient número 1349/2020. Aquest informe va ser emès pel tècnic responsable
del contracte en data 22.07.2020 que, literalment transcrit, diu:
“Assumpte: INCOMPLIMENT DE CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
DE RECOLLIDA I TRANSPORT D'ESCOMBRERIES
Registre d’entrada núm.:
Exp. núm. : 2018/401
Sol·licitant: UTE TEIÀ (L'ARCA DEL MARESME EI, SLL I URBASER S.A.)
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Antecedents:
El CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE RECOLLIDA I
TRANSPORT D’ESCOMBRARIES amb l’empresa UTE: URBASER – L’ARCA DEL
MARESME es va iniciar 01/04/2016
El contracte preveia la creació d’una web per gestionar el SERVEI durant els
primers 12 mesos del contracte.
En data 24/10/2017 indiquen que la web estarà operativa el dia 13 de novembre.
El 20 de novembre es va realitzar una presentació per part de l’empresa UTE:
URBASER – L’ARCA DEL MARESME. L’empresa ja va indicar que hi havia
aspectes que no complia i que els solucionari en breu. A data d’avui no consten
resolts tots.
L’empresa en data 10/05/2018 sol·licita un informe tècnic detallat en relació als
incompliment apuntats als informe del servei tècnic municipal.
El punt 1.11 del plec de prescripcions tècniques preveu el que ha de complir la web.
En data 17/05/2018 s’emet informe tècnic detallat en relació als incompliment
apuntats.
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Explicació:
A data d’avui no s’ha acreditat que s’hagin resolt els aspectes indicats al informa de
data 17/05/2018.
Resulta:
L’enginyer que subscriu informe en referencia al CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI PUBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT D’ESCOMBRARIES.
SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL
L’Enginyer Municipal
Teià”
3. L’11.05.2021 el tècnic responsable del contracte emet informe proposta, quant a la
imposició de penalitat en cas de què la contractista no atengui voluntàriament el
requeriment en el termini que se li atorga, informe del qual s’extreu:
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Primer.- Imposar una 2a. multa per import de 4.800,00 € a la Unión Temporal
d’Empresas URBASER, S.A. i L’ARCA DEL MARESME EI, S.L.L, per incompliment
del termini fixat a l’apartat 1.11 dels Plecs de Prescripcions Tècniques que regeixen
el contracte de prestació del servei de recollida i transport d’escombraries, a raó de
300,00 € pels 16 mesos, del 1/1/2020 fins el 30/04/2021, en què no s’ha posat en
marxa la web del servei, incomplint els requeriments efectuats per les resolucions
d’Alcaldia núm. 703/2017 i 761/2017, i en execució de l’apartat segon de l’acord de
la Junta de Govern, en sessió de data 6 de febrer de 2020. L’import de la referida
multa s’haurà de deduir de la propera certificació mensual del concessionari del
servei.
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Segon.- Advertir a l’interessat que mensualment l’Ajuntament acordarà la imposició
d’una sanció de 300’00€ de multa, mentre no es procedeixi a posar en marxa la web
per gestionar el servei de recollida i transport d’escombraries, amb les
corresponents aplicacions, en compliment del que es preveu en el contracte
administratiu. L’incompliment d’aquest requeriment pot ser considerat un falta
greu d’acord al previst a l’apartat 34 del plec de clàusules administratives.
4. El 09.06.2021, el tècnic responsable del contracte emet nou informe en què
assenyala que no es tracta de la segona penalitat, sinó de la quarta penalitat,
mantenint la resta de termes en què informa en data 11.05.2021.
Fonaments de dret
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La Disposició Transitòria Primera, apartat segon, de la Llei 9/2017, de Contractes
del Sector Públic estableix: «Els contractes administratius adjudicats amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei (la qual té lloc amb caràcter
general, el 09/03/2018) es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior». Com es relaciona en els antecedents, el contracte
s’adjudica, mitjançant acord de Ple, en data 1 de setembre de 2015, per tant,
aplica el TRLCSP, no la LCSP.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic («TRLCSP»).
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Art. 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

L’article 212 del TRLCSP disposa:
«1. Els plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas de
compliment defectuós de la prestació objecte d’aquell o per al supòsit d’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que
s’haguessin establert d’acord amb els articles 64.2 i 118.1. Aquestes penalitats han de
ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no pot ser superior al
10 per 100 del pressupost del contracte.
2. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva. [...]
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Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert l’execució
parcial de les prestacions que defineix el contracte, l’Administració pot optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a
aquests supòsits, es determinin en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és immediatament
executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.»
De l’article 99 del TRLCSP, relatiu a la constitució, reposició i reajustament de garanties,
s’extreu:
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« [...] 2. En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest l’ha de reposar o ampliar, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, i en cas contrari, incorre en
causa de resolució. [...], en relació amb l’article 100 a) del TRLCSP.
El Plec de Clàusules Administratives Particulars regula en la clàusula 34 les infraccions,
del que s’extreu:
“Trenta-quatrena: Infraccions
Les infraccions en que pot incórrer el contractista es classifiquen en lleus, greus i molt
greus i es tipifiquen de la següent manera:
1 Faltes lleus [...]
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2 Faltes greus
- [...]
-

Incompliment de qualsevol requeriment de l’Ajuntament per esmenar deficiències
en la prestació dels serveis.”

Del document de formalització, signat en data 15.02.2016 s’extreu, entre d’altres (veure
acords primer i segon) que l’adjudicatari s’obliga a executar «el servei amb subjecció al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i a l’oferta presentada, a més de les disposicions legals vigent i les que en
endavant es dictin».
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ES PROPOSA al Ple de la Corporació:
Primer. ADVERTIR a «URBASER, S.A. y L’ARCA DEL MARESME EMRESA
INSERCIÓ, S.L.L., UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES», adjudicatària del contracte de
prestació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme
municipal de Teià de què, si no atén el requeriment voluntàriament en termini, se
l’imposarà la penalitat proposada pel tècnic designat com a responsable d’aquest
contracte, en els termes següents:
Primer.- Imposar una 4a multa per import de 4.800,00 € a la Unión Temporal
d’Empresas URBASER, S.A. i L’ARCA DEL MARESME EI, S.L.L, per incompliment del
termini fixat a l’apartat 1.11 dels Plecs de Prescripcions Tècniques que regeixen el
contracte de prestació del servei de recollida i transport d’escombraries, a raó de
300,00 € pels 16 mesos, del 1/1/2020 fins el 30/04/2021, en què no s’ha posat en
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marxa la web del servei, incomplint els requeriments efectuats per les resolucions
d’Alcaldia núm. 703/2017 i 761/2017, i en execució de l’apartat segon de l’acord de la
Junta de Govern, en sessió de data 6 de febrer de 2020. L’import de la referida multa
s’haurà de deduir de la propera certificació mensual.
Segon.- Advertir a l’interessat que, mensualment, l’Ajuntament acordarà la imposició
d’una penalitat de 300’00€ de multa, mentre no es procedeixi a posar en marxa la web
per gestionar el servei de recollida i transport d’escombraries, amb les corresponents
aplicacions, en compliment del que es preveu en el contracte administratiu.
L’incompliment d’aquest requeriment pot ser considerat un falta greu d’acord al
previst a l’apartat 34 del plec de clàusules administratives.
Segon. REQUERIR al contractista perquè en el termini 60 dies a comptar a partir de
l’endemà al de la notificació d’aquest acord, procedeixi a donar compliment als termes
conforme els quals es va obligar, mitjançant contracte formalitzat en data 15.02.2016.
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Tercer. DONAR tràmit d'audiència al contractista, per termini de 10 dies hàbils, per tal
que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents,
de conformitat i en els termes de l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart. SOL·LICITAR informe del responsable del contracte sobre les al·legacions que,
si escau, presenti, perquè l'òrgan de contractació acordi, si escau, la imposició de la
penalitat que es relaciona en l’acord primer.
Cinquè. DELEGAR en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 114.1 del
ROF, la competència per a la imposició, si escau, de la penalitat que s’adverteix en
l’acord primer, atribució que els membres de la Junta de Govern Local accepten
expressament en aquest acte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la
Corporació.
La sessió ha estat enregistrada i es pot consultar en l’enllaç següent:
LINK: https://youtu.be/b4hhb_nqnHI

Teià, a 21 de juny de 2021.
La secretària,
Laura García Álvarez

Vistiplau, Sr. alcalde,
Andreu Bosch i Rodoreda

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

Signatura 1 de 2

21/06/2021 SECRETARI

Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretària, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
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