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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICPAL

Identificació de la sessió:
Núm.: 7/2014.
Caràcter: Ordinària.
Data: 29 de maig de 2014.
Horari: de 19.42 a 20.18 hores.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial.
Assistents:
Sr. Juan Parralejo Aragoneses,
Sra. Rosa María Martín Arjona,
Sr. Fernando Tornel Lloreda,
Sra. Inmaculada Viera Hernández,
Sr. Rafael José Gómez Clares,
Sra. Maria Lladó Leal
i Sra. Maria del Mar Viera Hernández.

alcalde
tinenta d’alcalde
tinent d’alcalde
tinenta d’alcalde
regidor delegat
regidora delegada
regidora delegada

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

Sr. José María Osuna López,
Sr. Antoni Pijuan Badia,
Sra. Eva Maria Fretes Cascos
i Sra. Maria Pilar Castillejo Medina.

regidor
regidor
regidora
regidora

COP-CpR
COP-CpR
COP-CpR
COP-CpR

Sr. Víctor Diéguez García,
Sra. Cristina Lozano Gómez de Travesedo,
Sr. Marcos Gayán Virgil
i Sra. Francina Sau Fadó

regidor
regidora
regidor
regidora

Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular
Partit Popular

Sr. Xavier Peñarando Morea,
Sr. Joan Fandos de Miguel,
Sra. Gemma Edo Aguado
i Toribio López Mellina.

tinent d’alcalde
tinent d’alcalde
regidora delegada
regidor delegat

CiU
CiU
CiU
CiU

Sr. Pablo López Fernández.

regidor

ICV-EUiA-E

Sr. Emiliano Mora Labrada
i Sra. Neus Comas Pinto.

secretari accidental
interventora accidental

A l’inici de la sessió no hi és present el regidor d’ICV-EUiA-E senyor Valentín Nieto
Pérez que s’incorpora després de la votació del punt núm. 4 de l’ordre del dia.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
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L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació actes anteriors.
Despatx d’ofici.
Rectificació omissió ordenança fiscal núm. 26.
Expedient modificació de crèdits de la Corporació núm. 5/2014.
Acte homenatge alcaldes de la República.
Complementada tramitació de verificació del “Text refós de la Modificació del Pla
General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll”.
7. Mocions:
7.1. De rebuig i en demanda de la retirada del PHE. Presentada pels grups municipals
del PSC, CiU, COP-CpR i ICV-EUiA, amb R/E núm. 5726.
8. Precs i preguntes.
----

1. ESBORRANYS ACTES ANTERIORS
Aprovar els esborranys de les actes de les sessions 8/2012 de 19 de juliol i 4/2014 i
6/2014 de 27 de març i 28 d’abril, respectivament.
Votació:
Vots favorables:

Ordinària.
Unanimitat

2. DESPATX D’OFICI
Restar assabentats de
-

La Resolució de l’Alcaldia núm. 427/2014, per la qual es delega la presidència
del Consell Municipal de Serveis Socials de Ripollet, en la regidora senyora
Maria Lladó Leal.

-

La Resolució de l’Alcaldia núm. 460/2014, per la qual es constitueix la
Comissió d’estudi per a la redacció del text de l’avantprojecte de l’Ordenança
municipal reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de
Ripollet.

-

La Resolució de l’Alcaldia núm. 468/2014, per la qual s’aprova l’expedient de
modificació de crèdits núm. 4/2014, per un import de 195.187’91 €, tramitat per
generació i transferència de crèdits.

-

La Resolució de la Presidència del Patronat municipal de cultura, núm. 29/2014,
per la qual s’apriva l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2014, per
import de 4.023’70 €, tramitat per transferència de crèdits.

-

L’informe trimestral de compliments de terminis, del 1er. trimestre del 2014, de
la Corporació i dels seus Patronats i de les execucions trimestrals de les entitats
locals també del 1er. trimestre del 2014, de la Corporació i dels seus Patronats.

-

La notificació del lletrat del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme pel que dóna compte de
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la publicació al DOGC de la sentència recaiguda en el recurs contenciós
administratiu 526/06 interposat per l’entitat Meran, SA el senyor Andrés Puigfel
Bach i l’entitat Puigfel, SA contra la desestimació presumpta dels recursos
d’alçada interposats contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 27 de setembre i 4 de novembre de 2005 que van aprovar
definitivament la MPP del centre Direccional i la MPG en l’àmbit del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès i àmbits que es relacionen de Cerdanyola
del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
-

La notificació del lletrat del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme pel que dóna compte de
la sentència ferma dictada en data 20 de novembre de 2013 per la Secció Tercera
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número
276/10 interposat per Inmobiliaria Joaco, SA contra l’Acord GOV/77/2010, de
20 d’abril, pel que s’aprova definitivament el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona.

-

La notificació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel que dóna compte de
l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la
via de cornisa (vessant nord de Collserola) als termes municipals de Molins de
Rei, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

-

La resolució d’alcaldia 288/2014, de 24 de març, que disposa restar assabentats
conforme en data 24 de febrer de 2014 s’ha donat inici de l’activitat del servei
públic del Tanatori municipal.

-

L’escrit presentat per la mercantil Aubarel SL, en tant que concessionària del
servei públic de l’aparcament soterrat que s’emplaça en el parc del riu Ripoll,
pel que aporta el compte d’explotació de l’exercici corresponent a l’any 2013.

-

La notificació del secretari general de l’Ajuntament de Sant Cugat pel que dóna
trasllat de l’inici de la tramitació administrativa per la Modificació puntual i
Transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l’àmbit de Can Barata.

3. RECTIFICACIÓ OMISSIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 REGULADORA
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
Vista la proposta presentada que recull l’omissió detectada en el tarifari de l’Ordenança
Fiscal núm. 26 que consta en el redactat aprovat, inicialment pel Ple de 24 d’octubre de
2013, s’acorda :
Primer.- Aprovar la correcció de l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa de
prestació del servei de gestió de residus municipals en el sentit de incloure-hi les
següents tarifes :
Establiments de productes no alimentaris............................................................ 100’60 €
Establiments de caràcter familiar que també s’utilitzin com habitatge................ 100’60 €
Segon.- Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior acord així
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com en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 dies hàbils, dintre dels
quals els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
s’estimin oportunes, en el ben entès que un cop transcorregut el termini d’exposició
sense haver-se presentat reclamacions, d’acord amb l’article 65.1 del ROAS, s’entendrà
definitivament aprovada aquesta rectificació, procedint-se a incorporar al text de
l’Ordenança fiscal núm. 26
Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
11. Corresponents als membres dels grups del PSC i CiU.
Cap.
9. Corresponents als membres dels grups del COP-CpR, PP i
ICV-EUiA-E.

4. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE LA CORPORACIÓ NÚM.
5/2014.
De conformitat amb el que preveu l’article 177.3 del RD. Legislativo 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, vist
el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i el preceptiu informe de la
Intervenció, s’acorda aprovar:
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2014, TRAMITAT PER
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
ESTAT DE DESPESES. Altes
CAPITOL II
Bens corrents i de serveis
CAPITOL VI
Inversions reals
SUMA ALTES DESPESES................

1.500’00€
14.000’00€
15.500,00€

FINANÇAMENT
ESTAT DE DESPESES. Baixes
CAPITOL IV.Transferències corrents
CAPITOL VI.Inversions reals
SUMA BAIXES DESPESES.............

1.500,00€
14.000’00€
15.500,00€

Exposar al públic aquest acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci a
publicar en el Tauler d’Edictes i en el Butlletí Oficial de la Província, vençut el qual,
sense haver-se presentat reclamacions s’entendran aprovats definitivament de
conformitat amb allò previst en l’article 169 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
11. Corresponents als membres dels grups del PSC i CiU.
Cap.
9. Corresponents als membres dels grups del COP-CpR, PP i
ICV-EUiA-E.
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5. ACTE HOMENATGE ALCALDES DE LA REPÚBLICA.
En relació a la proposta d’homenatge a les figures dels alcaldes de la República Magí
Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats, segons la petició efectuada per la Comissió en
memòria de les víctimes del feixisme, vista la proposta de la Comissió d’Honors i
Distincions, i de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Centrals, s’acorda:
-

-

-

-

Estimar l’al.legació efectuada pel Defensor del Ciutadà després d’haver estudiat
les actuacions fetes durant el mandat dels alcaldes Magí Girbau i Josep Ros i
haver descartat cap actuació ni discriminatòria ni incorrecta.
Homenatjar les figures dels alcaldes de la República Magí Girbau i Baqués i
Josep Ros i Prats, posant el nom de “Plaça dels Alcaldes de la República” a les
zones verdes ubicades a la illa dels habitatges de protecció oficial de la
promoció de Pinetons (entre avinguda del Mediterrani i rambla de les Vinyes).
Instal.lar un element decoratiu a la zona verda tocant a l’avinguda del
Mediterrani que identifiqui l’espai per a públic coneixement dels veïns i veïnes
de Ripollet.
Convocar un acte públic pel proper dia 15 de juny, a les 12 hores, a la nomenada
en endavant “Plaça dels Alcaldes de la República”, per tal de retre homenatge a
les figures dels dos alcaldes de la República esmentats.

Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
17. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU, COPCpR i ICV-EUiA-E.
Cap.
4. Corresponents als membres del grup del PP.

6. COMPLEMENTADA TRAMITACIÓ DE VERIFICACIÓ DEL “TEXT
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN LA
ZONA INDUSTRIAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU RIPOLL”.
Antecedents de fet
Primer.- En sessió plenària de 25 de juliol de 2013 s’adoptà, entre d’altres acords,
l’aprovació inicial de la “Modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial
del marge dret del riu Ripoll”, segons la proposta redactada pels Serveis Territorials
Municipals de l’Ajuntament de Ripollet.
En el mateix acord es disposà la suspensió de tramitacions i llicències per a tot l’àmbit
d’actuació, l’exposició i informació pública i sol·licitar els informes als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials.
Segon.- En sessió plenària de 24 d’octubre de 2013 s’adoptà, entre d’altres, l’acord
d’aprovació provisional de la “Modificació del Pla General Metropolità en la zona
industrial del marge dret del riu Ripoll”, i la remissió de tres exemplars de l’expedient
en suport paper i un exemplar en suport digital a la Comissió Territorial d’Urbanisme en
l’àmbit metropolità de Barcelona per l’aprovació definitiva.
Tercer.- En data 17 de febrer de 2014, amb referència d’entrada 14-1495, ha estat
presentada la notificació de la secretària de la Comissió de Política Territorial i
d’Urbanisme de Catalunya al respecte de la resolució del conseller de Territori i
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Sostenibilitat de 6 de febrer de 2014 per la que es resol l’aprovació definitiva de la
“Modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial del marge dret del riu
Ripoll”, suspenent la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat, a la
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions següents :
<< - 1 Pel que fa als usos:
- Cal revisar l’admissió de l’ús comercial en la clau 22a*/R, atès que no disposa de les
característiques que preveu l’article 311.2 de la normativa del Pla general metropolità.
- En general, cal esmenar els usos especials admesos per la zona industrial o assenyalar
que cal mantenir les categories industrials del planejament vigent o establir una
regulació equivalent d’acord amb la normativa sectorial vigent.
- Pel que fa a la clau 22an/R, cal remetre la totalitat del redactat a les ordenances
reguladores del planejament vigent, tant pel que fa als usos admesos com a la
parcel·lació i noves construccions industrials.
- Cal eliminar l’admissió de l’ús esportiu en les claus INa1/R, INa2/R i INe/R, atès que
no s’hi admet tampoc l’ús comercial.
- 2 Pel que fa a la definició del nombre d’establiments i de la intensitat d’usos, i pel que
fa a l’article 5 de les Disposicions comuns, cal ajustar-se al contingut de l’article 129 de
les normes del Pla general metropolità. S’eliminarà també la referència a la constitució
de finques independents que puguin obrir foli en el Registre de la Propietat.
- 3 Cal aclarir, pel que fa al punt 2.1 epígraf g) de la memòria de l’ordenació, que la
modificació del règim urbanístic de l’illa del sector 2 a la qual fa referència és la que es
deriva de les diferents qualificacions del PERI Zona Industrial.
- 4 En general, i pel que fa a la terminologia emprada en tot el document, caldria
substituir els conceptes densitat del nombre d’entitats registrals per nombre
d’establiments, i la densitat del nombre d’activitats, per intensitat d’activitats o usos.
- 5 Cal esmenar les incoherències o errades materials que es relacionen en la part
valorativa de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona de 28 de gener de 2014. >>
Consta en l’expedient administratiu la diligència de la secretaria de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona al respecte de l’acord de l’
esmentat òrgan col·legiat adoptat en sessió de 28 de gener de 2014, que estableix que
les esmenes a corregir, les incoherències o errades materials a esmenar són les següents:
<< En la memòria de l’ordenació, punt 2.2, apartat c), pel que fa a la qualificació
urbanística del Sector 3, on diu d’acord amb PERI de la zona industrial, hauria de dir
d’acord amb el Pla parcial “el Martinet” i Pla parcial “la Granja”.
En el punt 10 Annex, Article 3. marc legal: caldria actualitzar les referències del marc
legal a la normativa vigent en matèria de legislació urbanística.
En l’article 10. Tipologia primera, on diu vinculades a l’objectiu de l’epígraf e) de
l’apartat 2.1 ... hauria de dir vinculades a l’objectiu de l’epígraf c) de l’apartat 2.1...
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En les Disposicions Específiques, per a tots els sectors, quan fa referència als usos
especials admesos, on diu : ... més enllà dels usos genèrics establerts en l’article 4...,
hauria de dir: ... més enllà dels usos genèrics establerts en l’article 6.
Caldria esmenar l’errada de la qualificació 22a/1 d’una part de la illa situada entre els
carrers Sant Jaume, Indústria i Milan, ja que segons el PERI Zona Industrial es troba
qualificat actualment com a sistema viari.>>
Quart.- En compliment de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de data 6 de febrer de 2014, els Serveis Territorials Municipals han redactat
el text refós de l’ instrument de planejament de referència que incorpora les
prescripcions transcrites en l’epígraf anterior.
Cinquè.- En sessió plenària de data 27 de març de 2014, s’adoptà, entre d’altres acords,
aprovar la verificació del “Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità en
la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll”, segons la proposta redactada pels
Serveis Territorials d’aquest Ajuntament, que incorpora les prescripcions contingudes
en la resolució adoptada pel conseller de Territori i Sostenibilitat de data 6 de febrer de
2014.
Sisè.- Segons el mateix acord del Ple de data 27 de març de 2014, s’acordava sotmetre a
informació pública l’article 5 de la Normativa Urbanística del “Text refós de la
Modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del
riu Ripoll” per un termini d’un mes mitjançant edicte a inserir en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de més divulgació i en la pàgina web de
l’Ajuntament de Ripollet (www.ripollet.cat), a fi i efecte que es poguessin aportar per
qui interessi els suggeriments o al·legacions que consideressin oportunes.
Setè.- En el tràmit administratiu d’informació i exposició pública, ha estat publicat
l’edicte municipal de l’acord al tauler d’anuncis municipal des del 17 d’abril fins el dia
19 de maig de 2014; al Butlletí oficial de la província de Barcelona de data 17 d’abril de
2014, al diari La Vanguardia de data 10 d’abril de 2014, i telemàticament en la pàgina
web municipal.
Vuitè.- Segons consta en el certificat emès pel secretari accidental d’aquest Ajuntament
de data 19 de maig de 2014, en el tràmit d’informació i exposició pública no s’ha
presentat cap al·legació al respecte.
Fonaments de dret
Primer.- La verificació del text refós redactat pels Serveis Territorials Municipals es
limita a aplicar al text aprovat provisionalment en sessió plenària de 24 d’octubre de
2013 les prescripcions suspensives establertes en la resolució de referència dictada del
conseller de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Pel que fa a l’àmbit competencial, el règim d’atribucions previst en l’article 96
lletra a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, en concordança amb l’article 22.2 lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local estableix que l’òrgan competent per l’aprovació
inicial i provisional dels plans d’ordenació municipal és el Ple municipal.
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En els mateixos termes, l’acord de verificació conforme el contingut material del text
refós redactat ha esmenat les deficiències de la resolució suspensiva del procediment és
competència del mateix òrgan que ha adoptat l’acord d’aprovació provisional, segons
es desprèn del literal de l’article 92.3 del TRLU.
Així mateix, d’acord amb la disposició 47.2 lletra ll) de la Llei 7/985, de 2 d’abril, es
requereix l’aprovació de l’acord per majoria absoluta dels representants de l’òrgan
col·legiat municipal.
Tercer.- L’expedient cal sotmetre’l prèviament al dictamen preceptiu de la Comissió
Informativa de Serveis Territorials.
Per tot això, examinat l’expedient de verificació del “Text refós de la Modificació del
Pla General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll” redactat
pels Serveis Territorials Municipals, de conformitat l’article 96 lletra a) del Decret
Legislatiu 1/2010 i els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, vistos els
preceptes citats anteriorment i altres de general i procedent aplicació, els informes
tècnics i jurídics emesos, i els dictàmens de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials, s’acorda:
Primer.- Donar per completada la tramitació de la verificació del “Text refós de la
Modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del riu
Ripoll” que incorpora les prescripcions de la resolució del conseller de territori i
sostenibilitat de data 6 de febrer de 2014 .
Segon.- Remetre una còpia de l’expedient administratiu conjuntament amb dos
exemplars en suport paper i un exemplar en suport digital de l’esmentat Text Refós a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes de
que es publiqui al DOGC la seva aprovació definitiva i conseqüent executivitat d’aquest
planejament. >>
Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP.
Cap.
6. Corresponents als membres dels grups del COP-CpR i
d’ICV-EUiA-E.

7. MOCIONS:
7.1. DE REBUIG I EN DEMANDA DE LA RETIRADA DEL PHE.
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, COP-CPR I ICVEUIA, AMB R/E NÚM. 5726, amb les següents propostes:
Primer.- Donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Segon.- Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l’Ajuntament de Ripollet al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de l’Ebre
aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014.
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Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a
l’esmentat Pla i procedeixi a realitzar totes aquelles accions i iniciatives oportunes per
evitar l’aplicació del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, per defensar les
competències de la Generalitat i la preservació del Delta i per garantir els usos i
necessitats hídriques de la xarxa de reg catalana i aquells altres usos imprescindibles pel
desenvolupament.
Quart.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Votació:
Vots favorables:
Vots en contra:
Abstencions:

Ordinària.
17. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU COPCpR i d’ICV-EUiA-E.
4. Corresponents als membres del grup del PP.
Cap.

8. PRECS I PREGUNTES

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el
que jo com a secretari accidental certifico.

El secretari accidental

Emiliano Mora Labrada

L’alcalde

Juan Parralejo Aragoneses

