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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 23/2014. 
Caràcter: Ordinari. 
Data: 7 de juliol de 2014. 
Horari: de 9.03 a 9.18 hores. 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
Sr. Juan Parralejo Aragoneses alcalde 
Sra. Rosa María Martín Arjona 1a tinenta d’alcalde 
Sr.  Xavier Peñarando Morea 2n tinent d’alcalde 
Sr.  Joan Fandos de Miguel   3r tinent d’alcalde, s’incorpora a la sessió 

a les 9.05 hores. 
Sr. Fernando Tornel Lloreda 4t tinent d’alcalde 
i Sra. Inmaculada Viera Hernández  5a tinenta d’alcalde  
  
Sr. Emiliano Mora Labrada secretari accidental 
Sra. Neus Comas Pinto  interventora accidental   
 
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Aprovació de factures. 
4. Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals. 
5. Fraccionaments i ajornaments d’exaccions municipals. 
6. Adjudicació contracte menor de subministrament i manteniment d’equips 

multifunció per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
7. Beques menjador escolar curs 2013/14, mes de maig. 
8. Aportació extraordinària per a la Parròquia Sant Esteve (Càritas), per la compra 

d’aliments frescs per al mes d’agost. 
9. Tancament del Casal d’Avis Municipal, per vacances d’estiu, de l’1 al 15 d’agost. 
10. Atorgament subvenció normativa per a la promoció de l’activitat econòmica i 

comercial al municipi, i aprovació de la minuta del conveni regulador. 
11. Autorització d’activitats innòcues. 
12. Devolució dipòsits de garantia d’obres majors. 
13. Modificació parcel·lació urbanística. 
14. Denegació ampliació gual. 
15. Instal·lació reserva estacionament genèrica per discapacitats.   
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 22/2014, corresponent al dia 30 de juny. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
2. DESPATX D’OFICI. 
Restar assabentats de l’acord adoptat per la Ponència Municipal d’Activitats, en sessió 
celebrada l’11 de juny, pel qual s’aprova les activitats de les casetes de venda temporal 
de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan 2014. 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES. 
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora 
delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar les factures i el seu pagament, que figuren en la relació d’obligacions 
núm. 76, de data 30 de juny de 2014, per un import de 241.454,99€. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
4. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a 
continuació i els informes emesos en cada cas per la interventora accidental, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
• Taxa recollida domiciliària escombraries: 
 
4.1. Exp. 14-6842. Vista la petició presentada per la senyora María del Mar Gálvez 
Román, s’acorda: 
Primer. Tornar a la senyora María del Mar Gálvez Román l’import total de 112,29€, 
corresponent els rebuts corresponents a la taxa de recollida d’escombraries núms. 
1838007 i 2000670, del carrer Verge de Montserrat, 58 1 03 02, al seu nom i referent 
als exercicis 2011 i 2012.  En el cas del rebut corresponent a l’exercici 2011, per import 
total de 52,29€, dels quals 45,35€ són corresponents a l’import principal, 4,54€ a 
recàrrecs i 2,40€ a costes. En el cas del rebut corresponent a l’exercici 2012, per import 
de 60€. Tot motivat per un canvi de nom del rebut, segons consta a l’escriptura de 
compravenda de data 23 de juny de 2010, on figuren de titulars els senyors José Maria 
Santamaria Sola i la senyora Virginia Carreras González. 
Segon. Generar la liquidació núm. 2198234, per import de 165,35€, a nom del senyor 
José Maria Santamaria Sola, corresponent a la taxa d’escombraries dels exercicis 2011 i 
2012, corresponent a la finca situada al carrer Verge de Montserrat, 58 3r 2a, ja què, els 
rebuts es van generar a nom de l’anterior titular. 
Tercer. Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
oficina de Ripollet, el corresponent canvi de nom, per tal que el rebut d’escombraries 
corresponent a l’exercici 2014, surti amb la titularitat degudament rectificada. 
 
• Llar d’Infants La Rodeta del Molí: 
 
4.2. Aprovar la liquidació núm. 2198227, a nom de la senyora Hai Zhu, per import de 
187,43€, corresponent al pagament de la part proporcional del mes de juliol de l’Escola 
Bressol La Rodeta del Molí, d’acord amb el que preveu l’article 22 del Reglament de 
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funcionament del servei de llar d’infants, de conformitat amb l’acord de la Junta de 
Govern Local, de data 16 de juny d’enguany, donat que, s’ha produït la baixa de la nena 
Yao Zhu, a partir del dia 31 de maig de 2014. 
 
• Taxa entrada vehicles: 
 
4.3. Exp. 14-06641. Estimar la sol·licitud de la senyora María del Mar Picas Núñez i 
canviar la titularitat, amb efectes de l’exercici 2014, del rebut de la taxa d’entrada de 
vehicles del carrer Rafael Alberti núm. 72 –gual amb placa núm. 1050 de 2,42 ml.– en 
favor seu, donat que, segons dades de la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona, 
consta com a única titular de la finca des del 10 de març de 2009. 
 
4.4. Exp. 14-06799. Estimar la sol·licitud del senyor Benito Morales Negri i canviar la 
titularitat, amb efectes de l’exercici 2014, del rebut de la taxa d’entrada de vehicles del 
carrer Padró, 8 1 00 B –gual amb placa núm. 2035–en favor seu, donat que, segons 
dades de la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona, consta com a cotitular de la 
finca des del 24 de març de 2003. 
 
4.5. Exp. 14-6910. Estimar la sol·licitud presentada per la senyora Mónica García 
Torres, en referència al rebut de la taxa d’entrada de vehicles de 2013, a nom de la 
senyora Mónica García Torres,  i procedir a la devolució de l’import total de 14,66€, 
dels quals 12,15€ són corresponents a recàrrecs de constrenyiment i 2,51€ a costes, 
motivat per un error material en la omissió de la domiciliació bancària sol·licitada per la 
titular amb data 27 de juliol de 2011, registre d’entrada 11/9277; tot això en base al que 
estableix l'art. 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de procediment 
administratiu. 
 
5. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vistes la instàncies presentades, i els informes emesos en cada cas per la interventora 
accidental, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar els fraccionaments de pagament dels impostos següents: 
 
• Impost sobre activitats econòmiques: 
 
5.1. Exp. 14-06783. Vista la sol·licitud presentada pel senyor Joaquim Casanovas 
Mussons, actuant en qualitat d’administrador únic de la societat PELICAL SA, 
s’autoritza el fraccionament de la liquidació de l’impost sobre activitats econòmiques 
núm. 14/2197399, amb import de 7042,84€ en 10 pagaments, nou de 707,28€ i un de 
707,32€, amb primer venciment el dia 20 d’agost de 2014 i darrer el dia 20 de maig de 
2015. 
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant la 
liquidació 2198175, amb una quantitat a pagar de 137,01€, a liquidar en el termini 
indicat a la liquidació. 
El citat fraccionament restarà condicionat a la domiciliació bancària al núm. de compte 
(1) de l’Ajuntament, perquè, abans del dia 20 de cada mes siguin ingressades al compte 
que es cita al peu del present escrit. 
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• Taxa activitats:  
 
5.2. Exp. 14-06794. Acceptar la sol·licitud presentada per la senyora Toñi Borrallo 
Córdoba, en representació de la Subcomunitat de Propietaris aparcament i trasters del 
carrer Verge de Montserrat núm. 10, i autoritzar el fraccionament de la liquidació 
d’activitats núm. 2197267, per import de 1413,77€ en dotze pagaments mensuals, onze 
de 118€ i un de 115,77€, amb data de primer venciment el 20 d’agost de 2014 i darrer el 
20 de juliol de 2015.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una 
quantitat a pagar de 32,75€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que 
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de 
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui 
ingressat el pagament corresponent.  
 
5.3. Exp. 13-09763. Acceptar la sol·licitud presentada pel senyor David Ariza Prados, 
en representació de Merkaroda SCP i autoritzar el fraccionament de la liquidació 
d’activitats núm. 2198052, per import de 2375,71€, que s’aprova en aquesta data; en 
dotze pagaments mensuals, onze de 198€ i un de 197,71€, amb data de primer 
venciment el 5 d’agost de 2014 i darrer el 5 de juliol de 2015.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una 
quantitat a pagar de 55,10€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que 
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de 
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui 
ingressat el pagament corresponent.  
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I  
MANTENIMENT D’EQUIPS MULTIFUNCIÓ PER L’OFICINA D’AT ENCIÓ 
AL CIUTADÀ. 
Expedient 2014-X3045. Atès l’informe emès amb el vistiplau de la Regidoria de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, del qual es desprèn la necessitat del subministrament i 
manteniment d’equips multifunció per a l’Oficina municipal d’Atenció al Ciutadà, i 
analitzades les ofertes presentades, ha resultat la valoració per ordre decreixent següent: 
Nom licitador Menor preu ofert equip Menor preu ofert  

còpia b/n 
 
Millores 
  

 
Puntuació total 
  

 
Pmc Grup 1985, SA 70 7,33 

Garantia  5 punts  
Resta millores: 
5 punts 

 
87,33 punts 

Reprogir Girocopy, SL 
 
65,24 7,42 

Garantia: 5 punts 
Resta millores: 
5 punts 

 
82,66 punts 

 
Equips d’Oficna Salvans, SL 

 
46,15 8,80 

Garantia: 5 punts 
Resta millores: 10 punts 

 
69,95 punts 

Ricoh España, SLU 49,71 10 

Garantia: 0 punts 
Resta millores:  
0 punts 59,71 punts 

 
Atès el que preveuen els articles 22, 23 i 138.3 del 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) i, en exercici de les competències que atribueix la disposició addicional 
segona de l’esmentada normativa a la Junta de Govern Local en tant que òrgan de 
contractació, s’acorda: 
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Primer. Adjudicar a la mercantil PMC GRUP 1985 S.A, amb NIF A58093816, el 
contracte menor de subministrament de 5 equips multifunció blanc i negre model HP 
Laserjet sèrie M521 i el seu manteniment, que es destinaran a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament, per un preu d’adquisició de 2.646,00€, més 555,66€ (21% 
d’IVA), essent un total de 3.201,66€. El preu unitari del manteniment serà de 0,0090€ 
per còpia blanc i negre més 0,00189 en concepte de 21% d’IVA, preu total 0,01€. 
 
Les característiques i condicions d’aquesta contractació venen establertes per l’oferta 
presentada per la mercantil adjudicatària que es troba incorporada a l’expedient i que es 
dona per reproduïda.  Els equips multifunció hauran de subministrar-se en un termini de 
15 dies des de l’adjudicació del contracte i el manteniment tindrà una durada d’un any a 
comptar des de la recepció dels mateixos.  
 
Fer constar que si en el moment del subministrament dels equips, s’observés alguna 
mancança o incompliment de les condicions tècniques exigides es procedirà a la seva 
devolució en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de recepció dels 
equips. 
 
Segon. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import màxim de 3.201.66€, imputant-se aquest a la partida pressupostària 
09.920.20500 (Contracte equips d’oficina). Pel que fa al manteniment, la despesa 
derivada del mateix s’imputarà a la partida 09.920.22000 (Material d’oficines). 
 
Tercer. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, dispensant-lo de constituir garantia 
definitiva, d’acord amb el que preveu el TRLCSP, per tractar-se d’un contracte menor, 
en el que la presentació de la factura reglamentàriament emesa conclou l’expedient 
d’adjudicació. Notificar igualment a la resta de licitadors concurrents. 
 
Quart. El present acte administratiu posa fi a la via administrativa. Contra el mateix es 
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si 
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la 
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona. També es pot formular 
directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol 
altre recurs que s’estimi adient. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
7. BEQUES MENJADOR ESCOLAR CURS 2013/14, MES DE MAIG. 
Considerant que en els expedients socials següents concorren les circumstàncies 
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases 
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.  
 
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora 
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
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Primer. Aprovar el pagament de la subvenció de les beques dels menjadors del mes de 
maig d’enguany, per un import total de 27.914’66-€ (dels quals està previst que 
subvencioni el Consell Comarcal l’import de 16.711’20€), segons relació adjunta que 
comença per l’alumne Sergi Abraham Albo i acaba  amb l’alumne Kelvin Wahab, i 
ingressar al núm. de compte de l’endossatari indicat a l’expedient. 
 
Segon. Imputar la despesa a la partida 05.231.48001 Beques de menjador escolar. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
8. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA PARRÒQUIA SANT  ESTEVE 
(CÀRITAS), PER LA COMPRA D’ALIMENTS FRESCS PER AL M ES 
D’AGOST. 
La Junta de Govern Local, amb data 10 de març d’enguany, va aprovar en el punt 9 
l’acord de una aportació mensual de 1.000,00,-€, a la Parròquia Sant Esteve (Càritas), 
per a la compra d’aliments frescs des del gener fins a novembre i de 3.000,00€, el mes 
de desembre de 2014. 
  
La situació actual tan econòmica com social, fa que una part de la intervenció dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament, s’hagi de destinar a atendre les necessitats més 
bàsiques de les persones que es troben en unes situacions de vulnerabilitat extremes. 
Així mateix, el mes d’agost té la particularitat que no hi ha esplai d’estiu, les escoles 
estan de vacances d’estiu i els nens que tenim becats han de dinar a casa. Això suposa 
un increment en la despesa de menjar per a les famílies. 
 
Davant aquesta situació l’Ajuntament ha valorat la necessitat de realitzar una aportació 
extraordinària econòmica per al mes d’agost en 2.000,00€ més. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis 
Socials, amb el vistiplau de la regidora delegada de Serveis Socials, prèviament 
informades pel Departament d’Intervenció, proposem una l’aportació econòmica 
extraordinària del mes d’agost de 2.000,00€, de l’aplicació pressupostària d’ajuts 
econòmics 2014-05-2313-48000, a nom de la Parròquia Sant Esteve de Ripollet 
(Càritas). 
 
Així mateix, la Parròquia de Sant Esteve (Càritas Parroquial), justificarà amb les 
factures que esdevenen de la compra dels aliments frescos, per un import igual o 
superior a la quantitat indicada. 
  
Considerant que concorren les circumstàncies previstes en les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar la despesa extraordinària d’agost de 2014, per un import de 2.000’00,-
€, per a la compra d’aliments frescs per a complementar els lots de Càritas de la 
Parròquia Sant Esteve de Ripollet. 
  
Segon. Imputar la despesa mensual a la partida 05.2313.48000 Ajuts econòmics de 
l’exercici 2014. 
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Tercer. Notificar a l’interessat. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
9. TANCAMENT DEL CASAL D’AVIS MUNICIPAL, PER VACANC ES 
D’ESTIU, DE L’1 AL 15 D’AGOST. 
Amb data 13 de juny d’enguany, la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet, va celebrar una sessió ordinària on es va aprovar el tancament 
del Casal d’Avis Municipal de l’1 al 15 d’agost ambdós inclosos, atenen les necessitats 
de la Junta Directiva d’agafar 15 dies de descans, aprofitant que l’adjudicatària del bar 
del Casal d’Avis de Ripollet, la Sra. Ana María Iñiguez Zabaleta, segons el contracte de 
l’explotació del Servei de bar del Casal Municipal d’Avis de Ripollet, en el seu article 
1n), s’estableix que l’adjudicatària podrà tancar el local la primera quinzena del mes 
d’agost i també és la responsable del servei de consergeria del Casal d’Avis Municipal.  
 
Per tot l’exposat, a proposta de la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora 
delegada, i en exercici de les atribucions que confereix a la Junta de Govern Local les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’acorda: 
 
Primer. Restar assabentats de l’acord de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Ripollet, relatiu al descans per vacances de l’1 al 15 d’agost de 2014. 
 
Segon. Aprovar el tancament del bar del Casal d’Avis Municipal de Ripollet, durant els 
dies de l’1 al 15 d’agost, atenent a allò establert a l’article 1n) del contracte de 
l’explotació del Servei de bar del Casal Municipal d’Avis de Ripollet. 
 
Tercer. Tancar per vacances d’estiu i per decisió del consistori, l’equipament municipal 
del Casal d’Avis de l’1 al 15 d’agost, ambdós inclosos, atès que durant aquest mateix 
termini, les funcions de consergeria queden suspeses de conformitat amb l’article 1n) 
del contracte d’explotació del Servei de bar del Casal d’Avis Municipal. 
 
Quart. Donar publicitat i exposar al Tauler d’anuncis del Casal d’Avis Municipal de 
Ripollet, l’acord present. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
10. ATORGAMENT SUBVENCIÓ NORMATIVA PER A LA PROMOCI Ó DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL AL MUNICIPI, I AP ROVACIÓ 
DE LA MINUTA DEL CONVENI REGULADOR. 
Antecedents de fet 
 
Primer. En el Registre Municipal de l’Ajuntament ha tingut entrada sol·licitud 
presentada per la Unió de Botiguers de Ripollet, en data 20 de maig de 2014, amb 
registre d’entrada núm. 5449,  en la que es fa menció de les actuacions de promoció de 
l’activitat econòmica i comercial que pretenen dur a terme properament i en la que es 
sol·licita una aportació econòmica de l’Ajuntament per a dur a terme tot aquest seguit 
d’activitats de foment.  
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Segon. D’acord amb la instància presentada i de la resta de la documentació obrant en 
l’expedient, el cost de les actuacions previstes i el percentatge d’aquest import respecte 
de l’import de  la subvenció que es pretén atorgar és el següent: 
Entitat Cost actuacions (IVA inclòs) Import subvenció  Percentatge subvenció 
Unió de Botiguers de Ripollet 21.600,00  € 12.000,00€ 55,56 % 

 
Tercer. Consta en el Pressupost de despeses de l’Ajuntament 2014, aplicació 
pressupostària, capítol IV Transferències corrents 433 48003 Subvenció Unió de 
Botiguers, corresponent a la partida de Comerç i Turisme. 
 
Quart. En data 30 de maig del corrent, el responsable de l’àrea de comerç emet informe 
favorable: <<(...) Atès que les activitats proposades es consideren adients per a la 
dinamització i la promoció de l’activitat comercial local, aquest tècnic informa 
favorablement el pla d’actuació presentat per l’associació de comerciants així com la 
quantia de la subvenció destinada, tot i superar aquesta el 50 per 100 del cost total de 
les activitats proposades al pla d’actuacions del 2014. Ja que de no ser així, donada la 
situació crítica que està travessant econòmicament l’associació  de comerciants, no 
podrien afrontar un paper dinamitzador del comerç local sense l’ajut de l’Ajuntament. 
Així doncs, des de la regidoria de Comerç entenem que s’han de posar els mitjans 
necessaris i econòmics, tot i superar el ja mencionat percentatge, per tal que la Unió de 
Botiguers pugui portar a terme el seu pla d’actuacions per a la dinamització del 
comerç local.>>  
 
Fonaments de dret 
 
Primer. En exercici de la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, els ajuntaments poden promoure tota classe d’activitats i prestar quants 
serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. En tot cas exercirà competències en els termes previstos en la legislació bàsica 
de l’Estat en matèria de règim local, en concordança amb allò previst per la 
corresponent legislació autonòmica de desenvolupament. 
 
Així mateix,  l’article 66.2. g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) 
atorga competències als ens locals en matèria d’abastaments, escorxadors, fires, mercats 
i defensa d’usuaris i de consumidors.  
 
Segon. L’activitat subvencional  de les administracions públiques s’emmarca dins de 
l’activitat de foment dels poders públics, essent el  marc legal d’aplicació el  contingut  
en les disposicions  de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,  de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS) i del Reglament de subvencions (RDS) aprovat per  Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, les disposicions sobre la matèria contingudes en la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL),   el  Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS). 
 
El marc jurídic d’aplicació ve completat finalment per allò que disposen les bases 
d’execució del Pressupost municipal de 2013 de l’Ajuntament, que dedica el capítol 
cinquè a la tramitació, atorgament, gestió i control de l’activitat subvencional. 
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Tercer. L’article 22.2. lletra a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, estableix que es 
podran atorgar de forma directa les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals en els termes recollits als convenis i la normativa 
reguladora d’aquestes subvencions. 
 
D’acord amb els antecedents de fet, es dóna el requisit legal en tant que consta en el 
pressupost de despeses de l’Ajuntament 2014, aplicació pressupostaria, capítol IV 
Transferències corrents referència 433 48003 Subvenció Unió de Botiguers, 
corresponent a la partida de Comerç i Turisme. 
 
L’article 28 de la LGS preveu que els convenis a través dels quals es canalitzin aquestes 
subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables, i que seran els 
instruments habituals per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos dels ens locals. 
 
L’article 65 del RDS detalla la modalitat del procediment de la concessió, i estableix 
que   s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al que s’imputa la 
subvenció, i finalitzarà amb la resolució de concessió o amb el conveni. 
 
Determina també el Reglament que l’acte de concessió o el conveni tindrà el caràcter de 
bases reguladores de la concessió a efectes d’allò establert en la Llei general de 
subvencions.  
 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els aspectes següents: 
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels beneficiaris, d’acord amb 

l’assignació pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, 

individualitzada, en el seu cas, si fossin més d’un el beneficiaris. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

d) Terminis i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments 
avançats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, 
hauran d’aportar els beneficiaris. 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari en compliment de la finalitat 
per a la que s’atorgà la subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
Quart. Als efectes de donar compliment a allò establert en la normativa sectorial 
relacionada en l’epígraf anterior, s’incorpora al present expedient la minuta del model 
de  conveni a formalitzar amb l’entitat associativa esmentada, en el que venen 
continguts els requisits i les disposicions legalment previstes i altres estipulacions 
d’aplicació a justificar  pel beneficiari al respecte de l’actuació que es subvenciona.  
 
Cinquè. D’acord amb el que preveu l’article 9 de la secció III del capítol cinquè de les 
Bases d’execució del Pressupost municipal, i en exercici de la competència delegada en 
l’apartat  primer epígraf 8 lletra a) de la Resolució d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny, 
és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’atorgament de les concessions 
nominatives previstes en els Pressupostos generals de l’Ajuntament. 
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Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els  
informes tècnics i jurídics emesos, i en exercici de les competències que atribueix 
l’article 21.1. lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’acorda: 
 
Primer. Atorgar a la Unió de Botiguers de Ripollet  amb CIF G-60.736.899 una 
subvenció de 12.000,00 €,  amb la finalitat de dur a terme les actuacions de promoció de 
l’activitat econòmica i comercial relacionades en la proposta presentada en el Registre 
Municipal el proppassat 20 de maig de 2013, amb referència d’entrada 14-5449. El 
percentatge de l’import de l’activitat subvencionada respecte el cost previst és del 
55,56%. 
 
La subvenció atorgada es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert 
al conveni de col·laboració a subscriure per ambdues parts, segons les disposicions 
contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, i 
d’acord amb les estipulacions  contingudes en el capítol cinquè de les Bases d’execució 
del Pressupost municipal per a 2014, aprovat en sessió plenària del proppassat 19 de 
desembre de 2013. 
 
Així mateix, s’acorda comprometre la despesa per un import de  12.000,00€  amb  
càrrec a l’aplicació pressupostària amb referència 433 48003 del vigent Pressupost 
municipal, per tal d’atendre la finalitat esmentada. 
 
Segon. Aprovar el model  del conveni de col·laboració,  d’acord amb el tenor literal 
següent:  
 
<<CONVENI PER LA  REGULACIÓ DE LA  SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
ATORGADA A LA UNIÓ DE BOTIGUERS  PER A LA LES ACTUACIONS DE 
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL A DUR A TERME 
AL MUNICIPI DE RIPOLLET 
 
A Ripollet,   
 
REUNITS a la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Ripollet: 
 
D’una part  
L’Il·lm.  Sr. Juan Parralejo Aragoneses,  alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, que actua 
en nom i representació de la corporació i en exercici de les atribucions establertes en la 
l’article 218.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMC), i en   
l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local. 
 
Per l'altra part  
La senyora Carmen Grau Clos, major d’edat amb DNI núm. 38.165.549- Q, que  actua 
en nom i representació de la Unió de Botiguers de Ripollet (el nom de l’associació o 
entitat) amb NIF G-60.736.899, en la seva condició de presidenta nomenada en sessió 
ordinària de l’entitat celebrada el proppassat 12 de març de 2012, resultant que la dita 
entitat té com a fi la representació, gestió i defensa i forment dels interessos comuns 
dels seus membres comerciants amb establiment de venda a la vila de Ripollet, segons 
consta en els estatuts de l’entitat aprovats el maig de 1987. Aquests documents han 
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estat bastantejats pel TAG de Serveis Municipals, segons consten en l’expedient 
administratiu, i la senyora Carme Grau Clos manifesta que actualment segueixen 
vigents 
. 
Actuen tots ells davant meu,  Emiliano Mora Labrada, secretari accidental de 
l’Ajuntament que autoritzo el present document, d’acord amb el que preveu l’art. 4 del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, així com els arts. 2 i 3 del Reial decret 1174/1987, de 
18 de setembre pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. Manifesten tenir i tenen al meu judici, capacitat 
suficient per a formalitzar aquest document,  
i 

E X P O S E N 
 
Primer. En exercici de la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, els ajuntaments poden promoure tota classe d’activitats i prestar quants 
serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. En tot cas exercirà competències en els termes previstos en la legislació bàsica 
de l’Estat en matèria de règim local, en concordança amb allò previst per la 
corresponent legislació autonòmica de desenvolupament. 
 
Segon. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, entén per aquestes 
tota disposició dinerària realitzada per les entitats que integren l'Administració Local a 
favor de persones públiques o provades i que compleixi els següents requisits: que el 
lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris, que el lliurament 
estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, la realització d'una activitat, 
havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin 
establert i que la conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una 
activitat d'utilitat pública o de promoció d'una finalitat pública. 
 
Tercer. En data 20 de maig de 2014 amb referència d’entrada 5449 ha estat presentada 
al  Registre Municipal de  l’Ajuntament la sol·licitud formulada per l’entitat en les que 
es fa menció de les actuacions de promoció de l’activitat econòmica i comercial que 
pretenen dur a terme properament i, a l’hora sol·liciten una aportació econòmica de 
l’Ajuntament per a dur-les a terme. 
 
L’estimació econòmica  en l’execució de les actuacions programades ve continguda en 
la mateixa instància,  i valorada per l’entitat en un import de  21.600,00 € (IVA inclòs). 
 
Quart. En atenció a la sol·licitud formulada per l’entitat de referència de tal manera 
que el Pressupost municipal de l'exercici 2014, preveu nominativament una subvenció 
de 12.000,00€ a favor de l’entitat, amb la finalitat que dugui a terme les actuacions de 
foment i promoció de l’activitat comercial al  municipi, segons el pla d’actuació 
contingut en la proposta formulada de part. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data XXXXX  ha adoptat 
l’acord pel que s’atorga una subvenció de 12.000,00€ a l’entitat, si bé es condiciona 
l’efectivitat de l’acord a la formalització del conveni de col·laboració a subscriure per 
ambdues parts en el que vinguin contingudes les estipulacions previstes en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’ esmentada Llei, i d’acord amb les 
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estipulacions  contingudes en el capítol cinquè de les bases d’execució del Pressupost 
municipal per a 2014 aprovat en sessió plenària del proppassat 19 de desembre de 
2013. 
 
Per la qual cosa, i en virtut de tot això, els  intervinents, en la representació que 
ostenten, tenen i es reconeixen capacitat per obligar-se, i per tot això   
 

A C O R D E N 
 
Primer. L’objecte  del present Conveni és la regulació de l’actuació de   col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’entitat per tal de promoure l’activitat comercial i econòmica en el 
municipi. 
 
El règim jurídic d’aplicació és l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i en les disposicions del Reglament de subvencions (RDS) aprovat per  
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El marc jurídic d’aplicació ve completat per   les 
disposicions sobre la matèria contingudes en la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local (LBRL),   el  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal de Catalunya,  el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i per 
allò que disposen les Bases d’execució del Pressupost municipal de 2013 de 
l’Ajuntament que dedica el capítol cinquè a la tramitació, atorgament, gestió i control 
de l’activitat subvencional. 
 
Segon. L’Ajuntament de Ripollet es compromet a atorgar una subvenció a l’entitat per 
un import màxim de 12.000,00€, amb objecte de col·laborar en el finançament de les 
despeses destinades a la  promoció de l’activitat econòmica i comercial d’acord amb la 
proposta formulada per l’entitat. 
 
Atès que l’estimació econòmica del cost de l’execució ve valorada en un import de  
21.600,00€ (IVA inclòs), es dedueix  un percentatge màxim de 55,56% entre  l’import 
de la  subvenció a atorgar respecte del cost previst de l’activitat subvencionada. 
 
La despesa anirà amb  càrrec a l’aplicació pressupostària amb referència 433 48003 
del vigent Pressupost municipal. 
 
L’Ajuntament disposarà de plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins 
públics als quals s’aplica la subvenció. 
 
La subvenció que s’atorga és compatible amb altres subvencions d’entitats públiques o 
privades, nacional o internacionals, sempre que no superi el cost de l’actuació. 
 
Tercer. L’entitat beneficiària, en tot el que no estigui regulat de forma específica en 
aquest conveni, ha de donar compliment al que estableix la legislació vigent en matèria 
de subvencions i, en concret s’obliga al següent: 
 
a) Destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista,  segons les actuacions que 

venen formulades per la pròpia entitat en  la instància presentada al Registre 
Municipal en data de 20 de maig de 2014 amb referència d’entrada 5449. 
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b) Dur a terme l’actuació íntegra que és objecte de la subvenció no més enllà del 
proper 31 de desembre de 2014. 

c) Justificar la subvenció en els termes que s’indiquen en els següents apartats. 
d) Comunicar al Departament de Comerç d’aquest Ajuntament l’obtenció de 

subvencions per a la mateixa actuació procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta 
comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.  

e) Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per 
l’activitat subvencionada la llegenda “amb el suport del Departament de Comerç, 
indústria i turisme de l’Ajuntament de Ripollet”,  junt amb el logotip oficial. 

f) Lliurar  la documentació i quantes justificacions siguin expressament requerides per 
aquest ajuntament al respecte de la finalitat de la subvenció, i al respecte de la 
naturalesa, els imports i l’efectivitat de  les despeses realitzades per l’entitat. 

g) Transcorregut un mes des de la finalització de les activitats objecte del conveni, 
l'entitat haurà de presentar la següent documentació en el Registre General, a 
l'efecte de justificació: 
- La instància  subscrita pel representant de l’entitat beneficiària per la que es 

sol·licita el pagament de la subvenció, indicant el número de compte al qual 
s’hagi d’efectuar la transferència. 

-  La Memòria que acrediti que l'activitat va ser realitzada, i grau de compliment 
d'objectius. 

- Les factures originals  i l’acreditació del seu pagament,  degudament 
complimentades o fotocòpies compulsades de les mateixes  de les despeses 
realitzades a l'exercici de l'activitat. La compulsa de les factures es podrà 
realitzar al Registre General de l'Ajuntament. Les factures hauran de presentar-se 
per l’import total del pressupost estimat del cost d’acord amb la sol·licitud 
formulada per l’entitat. La manca de realització o la realització parcial de 
l’activitat subvencionada suposarà la revocació de la subvenció 
proporcionalment a la quantia no realitzada i el reintegrament de les quanties 
indegudament percebudes. 

- Els certificats acreditatius conforme el beneficiari es troba al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. En el supòsit que 
la subvenció atorgada tingui destinació al pagament de persones físiques que 
prestin serveis retribuïts, pagament de premis o pagament de dietes, l'entitat 
beneficiària ve obligada a la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), en els límits i excepcions que estableix la Llei i Reglament de 
l'impost en el seu cas, disposicions reglamentàries en vigor. 

 
Quart. Pel que fa al finançament i el pagament de la subvenció, es materialitzaran 
d'acord amb la proposta següent: 
- Exercici 2014. 
- Aplicació pressupostària 433 48003. 
- Import  màxim de la subvenció 12.000,00 €. 
- Percentatge màxim subvencionable respecte el cost de les actuacions efectivament 

realitzades i fiscalitazades : el  80 %  de la despesa, sempre i quan no superi 
l’import màxim de la subvenció. 

- El pagament de la subvenció es farà efectiu en un termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de l’acord que adopti la Junta de Govern Local pel que es doni 
conformitat a la documentació prèviament  presentada per l’entitat, un cop 
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comprovada i fiscalitzada per la intervenció municipal i pel Departament de 
Comerç, indústria i turisme. 

- No es realitzaran pagaments anticipats o abonaments a compte. 
 
Cinquè. Serà causa de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, així 
com la denúncia d'incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant preavís 
comunicat de forma fefaent en el termini d'un mes des que aquell hagués estat detectat,  
les causes de resolució expressament contingudes en la normativa sectorial d’aplicació 
i així les causes de nul·litat i anul·labilitat contingudes en la normativa sectorial i 
procedimental aplicable. 
 
Sisè.  Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a què pugui donar lloc 
l'aplicació, interpretació, modificació i efectes i resolució del present conveni, seran 
resoltes, de conformitat amb allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Setè. S’incorpora al present conveni la còpia de la sol·licitud formulada per l’entitat i 
presentada en data 20 de maig de 2014  amb referència d’entrada 5449  al  Registre 
Municipal de l’Ajuntament.” 
 
Aquest conveni s’haurà de subscriure pel representant de l’ajuntament i amb el 
representant de la Unió de Botiguers de Ripollet. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui possible 
per la signatura dels tres convenis de col·laboració  a formalitzar amb les esmentades 
entitats, i facultar-lo també per a l’execució de quants altres actes i documents se’n 
puguin derivar. 
 
Quart. Emplaçar el representant de l’entitat a la signatura del corresponent conveni que 
s’haurà de formalitzar davant el secretari accidental de  l’Ajuntament. 
 
En exercici de la potestat prevista en l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, l’executivitat dels presents acords resta condicionada a la formalització de l’ 
esmentat Conveni de col·laboració. 
 
Cinquè. Notificar l’acord present al representant de la Unió de Botiguers de Ripollet. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, els interessats 
en el procediment podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, davant 
el mateix òrgan que adoptà l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació,  recurs que s’haurà  d’entendre desestimat si 
transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat la 
resolució. En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això també es podrà  presentar, directament,  recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que s’estimi adient. Així mateix,   la interposició de recursos, no suspèn 
l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
11. AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES. 
11.1. Mitjançant escrit de data 26 de juliol de 2013, registrat d’entrada amb número 
7575, el senyor José Grañen Peñado, en representació de l’empresa SICOGRAVI, SL, 
va presentar davant l’Ajuntament una comunicació prèvia fent avinent la seva intenció 
d’exercir l’obertura d’una activitat consistent en magatzem de materials contraincendis i 
oficines, ubicat al c. Molí d’en Ginestar, 34.  
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats 
exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència ambiental, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals per la seva banda estableix que aquelles activitat innòcues que no han de 
requerir ni d’obres majors ni d’una llicència específica derivada de normes sectorials o 
especials es sotmetran al règim de comunicació prèvia. 
 
En data 5 de desembre de 2013, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
 
En data 4 de febrer de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del següent 
tenor literal : <<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les 
comprovacions pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als 
annexos de la LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua 
amb memòria tècnica justificativa de les condicions que puguin afectar la seguretat de 
les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. A més, es considera de 
segona categoria, situació 4-a (Normes Urbanístiques del PGM i Ordenances 
Metropolitanes d'Edificació) i és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva 
zona urbanística, clau N, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en 
data 5 de desembre de 2013. 
 
Un cop examinada la documentació aportada (memòria tècnica de 22/07/2013), per 
seguretat pròpia i respecte a tercers, cal que el titular adopti les prescripcions que 
s’exposen a continuació:  
• L’activitat de taller no ocuparà en cap cas més del 21% de la superfície total. No 

emmagatzemarà productes perillosos, pulverulents, granulats, combustibles ni 
residus. 

• L’ocupació màxima de l’establiment serà de 4 persones. 
• L’espai annex sense ús romandrà permanentment tancat, sectoritzat, buit i en bon 

estat de neteja i conservació. 
• Disposarà de places d’aparcament pròpies en nombre suficient pels vehicles 

comercials/industrials propis de l’activitat. 
• El mur tallafocs sota coberta en mitgeres complirà l’establert a l’apartat 5.4 de 

l’annex II del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials o 
RSCIEI (R.D. 2267/2004). 

• Complirà el Decret 30/2010, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la 
Llei 12/2008, de seguretat industrial. 

• Complirà la normativa vigent sobre higiene, seguretat i prevenció de riscos 
laborals. 

• Totes les instal·lacions o aparells sotmesos a reglamentació específica (instal·lació 
elèctrica, aparells a pressió, climatització, ...), estaran d’acord amb el seu 
reglament i, si s’escau, es disposarà d’autorització de posada en funcionament. 
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• La ventilació de l’establiment, i en particular dels serveis higiènics, es farà d’acord 
amb l’article 83 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació (OME), amb el 
RITE (R.D. 1027/2007 i posteriors) o la Norma UNE-EN 13779.  

• Els aparells de les instal·lacions de climatització no podran estar instal·lats en 
façana, en llocs o de manera que puguin produir molèsties als veïns per sorolls, 
vibracions o emissió d’aire calent.  

• La maquinària instal·lada tindrà una potència nominal inferior a 3 kW cadascuna i 
sempre inferior a 42 kW en conjunt. 

• Complirà el Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals (BOPB de 
08/06/2011). 

• El titular prestarà atenció a la gestió dels residus, si acredita taxa d’escombraries 
podrà fer ús dels contenidors municipals de recollida selectiva dels residus 
assimilables a urbans, altrament, acudirà als serveis d’un gestor o deixalleria 
autoritzats, d’acord amb el Decret 93/1999 i el Decret Legislatiu 1/2009. 

• Complirà amb la contribució mínima d’energia solar exigida per la normativa 
aplicable (Ordenança municipal, CTE DB-HE i Decret 21/2006), sempre que el 
consum d’aigua calenta sanitària iguali o superi els 50 litres/dia a 60ºC.  

• Complirà amb l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua.  
• Els cartells d’informació general han de complir les dimensions i característiques 

que s’estableixen a l’article 18.2 de l’Ordenança Metropolitana de Publicitat. 
 
Aquestes prescripcions han d’ésser adoptades en un termini màxim de trenta dies des 
de la recepció de la notificació de l’assabentat municipal per part de l’interessat. 
 
Una vegada les mesures pertinents estiguin adoptades, llevat vici o defecte amagat, 
considero que la seva efectivitat serà la prevista i, en conseqüència, restarà formalitzat 
el règim de comunicació d’activitat innòcua.>> 
 
En data 25 de juny de 2014, la Ponència Municipal d’Activitats de l’Ajuntament ha 
emès dictamen favorable a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord present en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny. 
 
Vistos els preceptes esmentats i  altres de general i procedent aplicació, els informes 
emesos i el dictamen de la Ponència Municipal d’Activitats que consten en l’expedient, 
en exercici de la competència atribuïda en l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local s’acorda :   
 
Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de  les 
atribucions conferides per la legislació sectorial a  d’altres organismes públics,  de 
l’obertura d’una activitat innòcua, exp.. XI-13-735, a nom de l’empresa SICOGRAVI, 
SL, consistent en magatzem de material contraincendis, oficina i taller, ubicat a l’av. 
Riu Ripoll, 25, cantonada c. Molí d’en Ginestar, 34.  
 
Segon. L’empresa SICOGRAVI, SL, exercirà l’activitat innòcua abans esmentada de 
conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada 
pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que consten en els informes dels 
tècnics municipals transcrits en la part expositiva de l’acord present. 
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Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació següent en concepte de taxes municipals : 
Drets: 3.110,72€. Aprovat fraccionament de la taxa per Junta de Govern de data 19 de 
maig de 2014. 
 
Cinquè.  Notificar el present acord al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
11.2. Mitjançant escrit de data 13 de novembre de 2013, registrat d’entrada amb número 
11615, el senyor Guerau Oset Teixidor, va presentar davant l’Ajuntament una 
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat 
consistent en oficina comercial oberta al públic del sector de la construcció, ubicat al c. 
Nou, 39. 
 
En data 26 de maig de 2014, el Sr. Guerau Oset Teixidor, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada 5775, comunica que l’activitat s’aprova a nom de la mercantil ANTOS 
REHABILITACIONES, SL.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats 
exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència ambiental, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals per la seva banda estableix que aquelles activitat innòcues que no han de 
requerir ni d’obres majors ni d’una llicència específica derivada de normes sectorials o 
especials es sotmetran al règim de comunicació prèvia. 
 
En data 5 de desembre de 2013, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
 
En data 28 de gener de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del tenor 
literal següent: <<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les 
comprovacions pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als 
annexos de la LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua en 
règim de comunicació d’acord al Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. A més, es considera comercial de primera 
categoria (Ordenances Metropolitanes d’Edificació) i és compatible amb el lloc que 
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pretén ocupar i la seva zona urbanística, clau 12, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal en data 5 de desembre de 2013. 
 
Un cop examinada la documentació aportada, per seguretat pròpia i respecte a tercers, 
cal que el titular acati les normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a 
continuació:  
• Els dos extintor d'incendis instal·lats seran de pols polivalent, d’eficàcia mínima 

21A-113B-C, tot i que un d’ells podrà ser de CO2, proper al quadre elèctric i 
eficàcia mínima 89B-C; seran visibles, accessibles i degudament senyalitzats (UNE 
23033-1), també comptaran amb les revisions que els pertoquin segons Reial Decret 
1942/1995. 

• El local disposarà almenys de 3 blocs autònoms d'enllumenat d’emergència, d’acord 
amb l’apartat 2 del document DB-SUA4 del Codi Tècnic d’Edificació o CTE. 

• Els materials constructius, decoratius i de mobiliari compliran l’apartat 4 del DB-
SI1 del CTE. La densitat de càrrega de foc (Qs) no superarà en cap cas els 425 
MJ/m². 

• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als 
apartats 4 i 6 del DB-SI3 (CTE). La porta de sortida de l’establiment serà abatible 
amb eix de gir vertical, sistema de fàcil i ràpida obertura, sense obstacles, sense 
haver d’utilitzar clau durant l’horari d’obertura i no podrà envair la via pública.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 6 persones. 
• La instal·lació elèctrica complirà l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió (segons R.D. 842/2002) i les seves instruccions tècniques complementàries. 
• Complirà amb els criteris per a canvi d’ús de la Taula d’Accessibilitat a les 

Activitats a Catalunya (TAAC) publicats pel departament de Benestar social i família 
(versió març de 2013). Per tant, disposarà almenys d’accés practicable segons 
Decret 135/1995, d’acord amb DT-4.  

• Disposarà almenys d’un bany per al públic i pels treballadors, d’acord amb l’article 
79.1 de les OME i la normativa vigent sobre higiene i prevenció de riscos laborals. 

• Les dependències de l’establiment, i en particular els serveis higiènics, disposaran 
de ventilació segons l’establert a l'article 78 de les OME, al RITE (R.D. 1027/2007 i 
posteriors) o a la Norma UNE-EN 13779. 

• La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica 
(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE. 

• Els aparells de les instal·lacions de climatització no podran instal·lar-se en llocs o 
de manera que puguin produir molèsties als veïns per sorolls, vibracions ni emissió 
d’aire calent, segons l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de 
26/04/2011) no es permet la instal·lació d’aquest tipus d’aparells directament a 
façana. 

• L’activitat no generarà sorolls ni vibracions superiors als valors límit d’immissió 
establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i pel 
Mapa de capacitat acústica municipal. 

• El titular prestarà atenció a la gestió dels residus, efectuant-ne la disposició 
selectiva als contenidors municipals dels assimilables a residus urbans i per la resta, 
si s’escau, acudirà als serveis d’un gestor o deixalleria autoritzats, sempre d’acord 
amb el Decret 93/1999 i el Decret Legislatiu 1/2009. 

• Complirà amb la contribució mínima d’energia solar exigida per la normativa 
aplicable (Ordenança municipal, CTE DB-HE i Decret 21/2006), sempre que el 
consum d’aigua calenta sanitària iguali o superi els 50 litres/dia a 60ºC.    
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• Complirà l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti a l’ambient exterior i els rètols lluminosos compliran amb 

les disposicions del Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E3 ITC-EA-
03) i la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

• D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, a Catalunya la senyalització i els cartells 
d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser 
redactats, almenys, en català. D’altra banda, les seves dimensions i característiques 
s’estableixen a l’article 18.2 de l’Ordenança Metropolitana de Publicitat per tant, es 
trobaran a una alçada superior a 2,5 m i tindran un vol màxim de 0,45 m. 

 
Aquestes prescripcions han d’ésser adoptades en un termini màxim de trenta dies des 
de la recepció de la notificació de l’assabentat municipal per part de l’interessat. 
 
Una vegada les mesures pertinents estiguin adoptades, llevat vici o defecte amagat, 
considero que la seva efectivitat serà la prevista i, en conseqüència, restarà formalitzat 
el règim de comunicació d’activitat innòcua.>> 
 
En data 25 de juny de 2014,  la Ponència Municipal d’Activitats de l’Ajuntament ha 
emès dictamen favorable a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord present en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny. 
 
Vistos els preceptes esmentats i  altres de general i procedent aplicació, els informes 
emesos i el dictamen de la Ponència Municipal d’Activitats que consten en l’expedient, 
en exercici de la competència atribuïda en l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local s’acorda :   
 
Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de  les 
atribucions conferides per la legislació sectorial a  d’altres organismes públics,  de 
l’obertura d’una activitat innòcua, exp. XI-13-1113, a nom de la mercantil ANTOS 
REHABILITACIONES, SL, consistent en oficina comercial oberta al públic del sector 
de la construcció, ubicat al c. Nou, 39. REF. CADASTRAL: 
9645405DF2994F0001BW.  
 
Segon. L’empresa ANTOS REHABILITCIONES, SL, exercirà l’activitat innòcua 
abans esmentada de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la 
documentació aportada pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que consten en 
els informes dels tècnics municipals transcrits en la part expositiva de l’acord present. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació següent en concepte de taxes municipals : 
Drets: 925,96€. Aprovat el fraccionament de la taxa per Junta de Govern de data 16 de 
juny de 2014. 
 
Cinquè.  Notificar l’acord present al titular de l’activitat. 
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Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
11.3. Mitjançant escrit de data 13 de desembre  de 2013, registrat d’entrada amb número 
12848, l’empresa ESTIMA PRODUCTES ECOLÒGIS,  SCP, va presentar davant 
aquest ajuntament una comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir 
l’obertura d’una activitat consistent en comerç al detall de productes alimentaris, 
begudes i herbolari, ubicat al c. Pizarro, 14 – local .  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats 
exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència ambiental, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals per la seva banda estableix que aquelles activitat innòcues que no han de 
requerir ni d’obres majors ni d’una llicència específica derivada de normes sectorials o 
especials es sotmetran al règim de comunicació prèvia. 
 
En data 5 de març de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
 
En data 18 de juny de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del tenor 
literal següent: <<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les 
comprovacions pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als 
annexos de la LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua en 
règim de comunicació d’acord al Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. A més, es considera de 1ª categoria 
(Ordenances Metropolitanes d’Edificació o OME) i és compatible amb el lloc que 
pretén ocupar i la seva zona urbanística, clau 13b, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal en data 5 de març de 2014.  
 
Un cop examinada la documentació aportada, a banda de tota regulació que li sigui 
d’aplicació, per seguretat pròpia i respecte a tercers, cal que el titular acati les 
normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a continuació:  
• Els tres extintors d'incendis instal·lats compliran allò establert a la secció SI 4 del 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el de CO2 serà d’eficàcia mínima 89B-C; seran 
visibles, accessibles i degudament senyalitzats (UNE 23033-1), també comptaran 
amb les revisions que els pertoquin segons Reial Decret 1942/1995. 

• Segons taula 1.2 del DB-SI 1, SI 2 i SI 6 del CTE la resistència al foc d’elements que 
delimitin sectors d’incendi (altres activitats i/o usos), serà almenys EI 90 per a 
parets, EI 120 per a mitgeres, REI 90 per a sostres i R90 per a elements estructurals. 
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• En cas de disposar d’emmagatzematge d’elements combustibles, no ocuparà una 
superfície total major de 34 m2 d’acord amb l’apartat 2 del DB-SI 1 del CTE. 

• L'enllumenat d’emergència complirà amb l’apartat 2 del DB-SUA 4 del CTE. 
• Els materials constructius i de revestiment compliran l’apartat 4 del DB-SI1 del 

CTE. La densitat de càrrega de foc (Qs) no superarà en cap cas els 425 MJ/m². 
• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als 

apartats 4 i 6 del DB-SI3 (CTE). La porta de sortida de l’establiment disposarà de 
sistema de fàcil i ràpida obertura (sense clau en el sentit d'evacuació) i sense 
obstacles.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 26 persones. 
• Disposarà de certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió (ITC-BT-28). 
• El local complirà els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya 

(TAAC). Per tant, d’acord amb DT-4 i DT-3 (versió novembre de 2013), amb obres i 
per canvi d’ús, almenys l’accés serà practicable i la cambra higiènica adaptada 
segons Decret 135/1995. El paviment de la rampa d’entrada serà de classe 3, segons 
taula 1.2 del DB-SUA 1 del CTE. 

• Les dependències de l’establiment disposaran de ventilació segons l’establert a 
l'article 78 de les OME i al RITE (R.D. 1027/2007 i posteriors). Respecte a les 
exigències tècniques de benestar, higiene, eficiència energètica i seguretat que 
estableix el RITE, cal garantir un cabal mínim de renovació d’aire exterior 
(categoria IDA 3), filtratge i, quan sigui necessari, recuperació de calor de l’aire 
d’extracció, d’acord amb la IT.1. 

• El servei higiènic disposarà de doble porta respecte qualsevol estança amb 
presència, circulació o manipulació d’aliments i serà públic d’acord amb l’art. 79.1 
de les OME. 

• Complirà la normativa vigent sobre higiene, seguretat i prevenció de riscos laborals. 
• La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica 

(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE. 
• Els aparells de les instal·lacions de climatització, no podran instal·lar-se en llocs o 

de manera que puguin produir molèsties als veïns per sorolls, vibració ni emissió 
d’aire calent; segons l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de 
03/04/2014) no es permet la instal·lació d’aquest tipus d’aparells directament a 
façana. 

• L’activitat no generarà sorolls ni vibracions superiors als valors límit d’immissió 
establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i pel 
Mapa de capacitat acústica municipal. 

• Gestionarà els residus d’acord amb el Decret 93/1999, sobre procediments de gestió 
de residus; i el Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. En concret, les deixalles que no puguin ser assimilables al 
servei de recollida selectiva municipal, com poden ser caixes de cartró amb grapes 
metàl·liques, caixes de fusta, etc., hauran de ser retirades per gestor autoritzat o 
transportades a una deixalleria autoritzada, tal com indica en l’art. 54 de 
l’esmentada Llei. Per a la fracció restant, assimilables a residus urbans, es permetrà 
fer la seva correcta disposició als contenidors municipals de recollida selectiva. 

• Complirà amb la contribució mínima d’energia solar exigida per la normativa 
aplicable (Ordenança municipal, CTE DB-HE i Decret 21/2006), sempre que el 
consum d’aigua calenta sanitària iguali o superi els 50 litres/dia a 60ºC.    

• Complirà amb l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua i el Reglament 
Metropolità d’abocament d’aigües residuals (BOPB de 08/06/2011). 
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• L’enllumenat que afecti a l’ambient exterior i els rètols lluminosos compliran 
l’establert al Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E3 ITC-EA-03) i 
la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

• D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, a Catalunya la senyalització i els cartells 
d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser 
redactats, almenys, en català. D’altra banda, les seves dimensions i característiques 
s’estableixen a l’article 18.2 de l’Ordenança Metropolitana de Publicitat per tant, es 
trobaran a una alçada superior a 2,5 m i tindran un vol màxim de 0,45 m. 

• Els productes alimentaris estaran degudament envasats i etiquetats (Reial Decret 
1334/1999), i l’establiment complirà les exigències assenyalades a la reglamentació 
tècnico-sanitària del comerç minorista d’alimentació, al Codi Alimentari (Decret 
2484/1967), al Reial Decret 3484/2000, al Reial Decret 191/2011, a la Llei 17/2011 
i al reglament (CE) Nº 852/2004, si s’escau. 

• Si s’escau, complirà el Decret 333/1998, sobre comercialització i venda de pa, i el 
R.D. 1137/1984, sobre la reglamentació tècnico-sanitària per a la fabricació, 
circulació i comerç del pa (i modificacions posteriors). 

• En cas que disposi de forns de cocció, aquests seran elèctrics amb potència 
instal·lada total inferior a 7,5 kW i comptaran amb un sistema de condensació de 
bafs per evitar la concentració de vapors, fums i altes temperatures. 

• Les cambres frigorífiques compliran el Reglament de seguretat per a instal·lacions 
frigorífiques i les seves instruccions tècniques complement. (Reial Decret 138/2011). 

• Periòdicament procedirà a les operacions de desinfecció, desinsectació i 
desratització. 

• Disposarà de fulls oficials de reclamació/denúncia, així com el cartell anunciant que 
en disposa, farà públic el seu horari comercial mitjançant rètol visible des de 
l’exterior, marcarà els preus de venda al públic dels productes i emetrà els 
corresponents comprovants de compra i tot allò establert al D. Legislatiu 1/1993 (i 
modificacions posteriors), sobre comerç interior. 

 
 
Aquestes prescripcions han d’ésser adoptades en un termini màxim de trenta dies des 
de la recepció de la notificació de l’assabentat municipal per part de l’interessat. 
 
Una vegada les mesures pertinents estiguin adoptades, llevat vici o defecte amagat, 
considero que la seva efectivitat serà la prevista i, en conseqüència, restarà formalitzat 
el règim de comunicació d’activitat innòcua.>> 
 
En data 25 de juny de 2014,  la Ponència Municipal d’Activitats d’aquest ajuntament ha 
emès dictamen favorable a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord present en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny. 
 
Vistos els preceptes esmentats i  altres de general i procedent aplicació, els informes 
emesos i el dictamen de la Ponència Municipal d’Activitats que consten en l’expedient, 
en exercici de la competència atribuïda en l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local s’acorda :   
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Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de  les 
atribucions conferides per la legislació sectorial a  d’altres organismes públics,  de 
l’obertura d’una activitat innòcua, exp. XI-13-1260, a nom de l’empresa ESTIMA 
PRODUCTES ECOLÒGIS, SCP, consistent en comerç al detall de productes 
alimentaris, begudes i herbolari, ubicat al c. Pizarro, 14 – local. REF. CADASTRAL : 
9551714DF2995D0001JQ. 
 
Segon. L’empresa ESTIMA PRODUCTES ECOLÒGIS, SCP, exercirà l’activitat 
innòcua abans esmentada de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen 
de la documentació aportada pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que 
consten en els informes dels tècnics municipals transcrits en la part expositiva de 
l’acord present. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació següent en concepte de taxes municipals: 
Drets: 1.346,01€, ja ingressats.  
 
Cinquè.  Notificar l’acord present al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
11.4. Mitjançant escrit de data 18 de febrer de 2014, registrat d’entrada amb número 
1553, el senyor Jaime LATORRE GORCHS, va presentar davant aquest ajuntament una 
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat 
consistent en comerç al detall roba infantil i petita puericultura, ubicat al c. Cervantes, 3 
– local B2. 
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats 
exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència ambiental, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals per la seva banda estableix que aquelles activitat innòcues que no han de 
requerir ni d’obres majors ni d’una llicència específica derivada de normes sectorials o 
especials es sotmetran al règim de comunicació prèvia. 
 
En data 13 de març de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
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En data 19 de juny de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del tenor 
literal següent: <<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les 
comprovacions pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als 
annexos de la LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua en 
règim de comunicació d’acord al Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. A més, es considera de primera categoria 
(Normes Urbanístiques del PGM i Ordenances Metropolitanes d’Edificació) i no és 
incompatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona urbanística, d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 13 de març de 2014.  
 
Un cop examinada la documentació aportada, a banda de tota regulació que li sigui 
d’aplicació, per seguretat pròpia i respecte a tercers, cal que el titular acati les 
normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a continuació:  
• Els dos extintors d'incendis seran de pols polivalent ABC, d’eficàcia mínima 21A-

113B, tot i que un d’ells podrà ser de CO2, proper al quadre elèctric i eficàcia 
mínima 89B-C; seran visibles, accessibles i degudament senyalitzats (UNE 23033-1), 
comptaran amb les revisions que els pertoquin segons Reial Decret 1942/1995. 

• La resistència al foc d’elements que delimitin sectors d’incendi compliran l’establert 
a la taula 1.2 del DB-SI 1 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

• L'enllumenat d’emergència complirà amb l’apartat 2 del DB-SUA 4 del CTE. 
• Els materials constructius i de revestiment compliran l’apartat 4 del DB-SI1 del 

CTE. La densitat de càrrega de foc (Qs) no superarà en cap cas els 425 MJ/m². 
• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als 

apartats 4 i 6 del DB-SI 3 del CTE. La porta de sortida de l’establiment disposarà de 
sistema de fàcil i ràpida obertura (sense clau en el sentit d'evacuació) i sense 
obstacles.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 19 persones. 
• Totes les instal·lacions o aparells sotmesos a reglamentació específica (instal·lació 

elèctrica, climatització, ...), estaran d’acord amb el seu reglament i, si s’escau, 
disposaran d’autorització de posada en funcionament. 

• El local complirà els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya 
(TAAC). Per tant, per canvi d’ús, l’accés serà practicable segons Decret 135/1995 i 
la cambra higiènica “usable”, d’acord amb DT-4 i DT-3 (versió novembre de 2013).  

• Les dependències de l’establiment disposaran de ventilació segons l’establert a 
l'article 78 de les OME, a la categoria IDA 3 del RITE (R.D. 1027/2007 i posteriors) 
o a la Norma UNE-EN 13779. 

• La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica 
(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE. 

• Els aparells de les instal·lacions de climatització, si n’hi ha, no podran instal·lar-se 
en llocs on puguin produir molèsties als veïns per emissió d’aire calent, segons 
l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de 03/04/2014) no es permet la 
instal·lació d’aquest tipus d’aparells directament a façana. 

• L’activitat no generarà sorolls ni vibracions superiors als valors límit d’immissió 
establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i pel 
Mapa de capacitat acústica municipal. 

• El titular prestarà atenció a la gestió dels residus, efectuant-ne la disposició 
selectiva als contenidors municipals dels assimilables a residus urbans i per la resta, 
si s’escau, acudirà als serveis d’un gestor o deixalleria autoritzats, sempre d’acord 
amb el Decret 93/1999 i el Decret Legislatiu 1/2009. 
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• Complirà amb la contribució mínima d’energia solar exigida per la normativa 
aplicable (Ordenança municipal, CTE DB-HE i Decret 21/2006), sempre que el 
consum d’aigua calenta sanitària iguali o superi els 50 litres/dia a 60ºC.    

• Complirà amb l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti a l’ambient exterior i els rètols lluminosos compliran 

l’establert al Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E3 ITC-EA-03) i 
la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

• D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, a Catalunya la senyalització i els cartells 
d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser 
redactats, almenys, en català. D’altra banda, les seves dimensions i característiques 
s’estableixen a l’article 18.2 de l’Ordenança Metropolitana de Publicitat per tant, es 
trobaran a una alçada superior a 2,5 m i tindran un vol màxim de 0,45 m. 

• Disposarà de fulls oficials de reclamació/denúncia, així com el cartell anunciant que 
en disposa, farà públic el seu horari comercial mitjançant rètol visible des de 
l’exterior (Llei 3/2014), marcarà els preus de venda al públic dels productes i 
emetrà els corresponents comprovants de compra i tot allò establert al D. Legislatiu 
1/1993 (i modificacions posteriors), sobre comerç interior. 

 
Aquestes prescripcions han d’ésser adoptades en un termini màxim de trenta dies des 
de la recepció de la notificació de l’assabentat municipal per part de l’interessat. 
 
Una vegada les mesures pertinents estiguin adoptades, llevat vici o defecte amagat, 
considero que la seva efectivitat serà la prevista i, en conseqüència, restarà formalitzat 
el règim de comunicació d’activitat innòcua.>> 
 
En data 25 de juny de 2014,  la Ponència Municipal d’Activitats de l’Ajuntament ha 
emès dictamen favorable a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord present en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny. 
 
Vistos els preceptes esmentats i  altres de general i procedent aplicació, els informes 
emesos i el dictamen de la Ponència Municipal d’Activitats que consten en l’expedient, 
en exercici de la competència atribuïda en l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local s’acorda :   
 
Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de  les 
atribucions conferides per la legislació sectorial a  d’altres organismes públics,  de 
l’obertura d’una activitat innòcua, exp. XI-14-194, a nom del senyor Jaime Latorre 
Gorchs, consistent en comerç al detall de venda de moda infantil i de puericultura, 
ubicat al c. Cervantes, 3 – local B2. REF. CADASTRAL : 9949801DF2994H0034BZ.  
 
Segon. El senyor Jaimie Latorre Gorchs, exercirà l’activitat innòcua abans esmentada 
de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació 
aportada pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que consten en els informes 
dels tècnics municipals transcrits en la part expositiva de l’acord present. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
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Quart. Aprovar la liquidació següent en concepte de taxes municipals : 
Drets: 1.084,22 €, ja ingressats. 
 
Cinquè.  Notificar l’acord present al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
11.5. Mitjançant escrit de data 19 de febrer de 2014, registrat d’entrada amb número 
1569, la senyora Mª Dolores Jiménez García, va presentar davant aquest ajuntament una 
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat 
consistent en comerç al detall de roba, ubicat al c. Pau Casals, 40 – local 2 (esquerre).  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats 
exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència ambiental, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals per la seva banda estableix que aquelles activitat innòcues que no han de 
requerir ni d’obres majors ni d’una llicència específica derivada de normes sectorials o 
especials es sotmetran al règim de comunicació prèvia. 
 
En data 13 de març de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
 
En data 19 de juny de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del tenor 
literal següent: <<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les 
comprovacions pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als 
annexos de la LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua en 
règim de comunicació d’acord al Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. A més, es considera de primera categoria 
(Normes Urbanístiques del PGM i Ordenances Metropolitanes d’Edificació o OME) i 
és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona urbanística, clau 13b, 
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 13 de març de 2014.  
 
Un cop examinada la documentació aportada, a banda de tota regulació que li sigui 
d’aplicació, per seguretat pròpia i respecte a tercers, cal que el titular acati les 
normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a continuació:  
• Disposarà almenys d’un extintor d'incendis de pols polivalent ABC, d’eficàcia 

mínima 21A-113B, visible, accessible i degudament senyalitzat (UNE 23033-1), 
també comptarà amb les revisions que li pertoquin segons Reial Decret 1942/1995. 
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• Segons taula 1.2 del DB-SI 1, SI 2 i SI 6 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la 
resistència al foc d’elements que delimitin sectors d’incendi (altres activitats i/o 
usos), serà almenys EI 90 per a parets, EI 120 per a mitgeres, REI 90 per a sostres, 
EI2 45-C5 per a portes i R90 per a elements estructurals. 

• El local disposarà com a mínim de 3 blocs autònoms d'enllumenat d’emergència, en 
compliment de l’apartat 2 del DB-SUA 4 del CTE. 

• Els materials constructius i de revestiment compliran l’apartat 4 del DB-SI1 del 
CTE. La densitat de càrrega de foc (Qs) no superarà en cap cas els 425 MJ/m². 

• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als 
apartats 4 i 6 del DB-SI 3 del CTE, per tant, l’ample mínim d’aquestes portes serà 
de 0,80 m. La porta de sortida de l’establiment disposarà de sistema de fàcil i ràpida 
obertura (sense clau en el sentit d'evacuació) i sense obstacles.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 14 persones. 
• Totes les instal·lacions o aparells sotmesos a reglamentació específica (instal·lació 

elèctrica, climatització, ...), estaran d’acord amb el seu reglament i, si s’escau, 
disposaran d’autorització de posada en funcionament. 

• El local complirà els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya 
(TAAC). Per tant, pel canvi d’ús anterior, l’accés serà practicable segons Decret 
135/1995 i la cambra higiènica “usable”, d’acord amb DT-4 i DT-3 (versió 
novembre de 2013).  

• Les dependències de l’establiment disposaran de ventilació segons l’establert a 
l'article 78 de les OME, a la categoria IDA 3 del RITE (R.D. 1027/2007 i posteriors) 
o a la Norma UNE-EN 13779. 

• La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica 
(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE. 

• Els aparells de les instal·lacions de climatització, si n’hi ha, no podran instal·lar-se 
en llocs on puguin produir molèsties als veïns per emissió d’aire calent, segons 
l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de 03/04/2014) no es permet la 
instal·lació d’aquest tipus d’aparells directament a façana. 

• L’activitat no generarà sorolls ni vibracions superiors als valors límit d’immissió 
establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i pel 
Mapa de capacitat acústica municipal. 

• El titular prestarà atenció a la gestió dels residus, efectuant-ne la disposició 
selectiva als contenidors municipals dels assimilables a residus urbans i per la resta, 
si s’escau, acudirà als serveis d’un gestor o deixalleria autoritzats, sempre d’acord 
amb el Decret 93/1999 i el Decret Legislatiu 1/2009. 

• Complirà amb la contribució mínima d’energia solar exigida per la normativa 
aplicable (Ordenança municipal, CTE DB-HE i Decret 21/2006), sempre que el 
consum d’aigua calenta sanitària iguali o superi els 50 litres/dia a 60ºC.    

• Complirà amb l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti a l’ambient exterior i els rètols lluminosos compliran 

l’establert al Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E3 ITC-EA-03) i 
la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

• D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, a Catalunya la senyalització i els cartells 
d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser 
redactats, almenys, en català. D’altra banda, les seves dimensions i característiques 
s’estableixen a l’article 18.2 de l’Ordenança Metropolitana de Publicitat per tant, es 
trobaran a una alçada superior a 2,5 m i tindran un vol màxim de 0,45 m. 
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• Disposarà de fulls oficials de reclamació/denúncia, així com el cartell anunciant que 
en disposa, farà públic el seu horari comercial mitjançant rètol visible des de 
l’exterior (Llei 3/2014), marcarà els preus de venda al públic dels productes i 
emetrà els corresponents comprovants de compra i tot allò establert al D. Legislatiu 
1/1993 (i modificacions posteriors), sobre comerç interior. 

 
Aquestes prescripcions han d’ésser adoptades en un termini màxim de trenta dies des 
de la recepció de la notificació de l’assabentat municipal per part de l’interessat. 
 
Una vegada les mesures pertinents estiguin adoptades, llevat vici o defecte amagat, 
considero que la seva efectivitat serà la prevista i, en conseqüència, restarà formalitzat 
el règim de comunicació d’activitat innòcua.>> 
 
En data 25 de juny de 2014,  la Ponència Municipal d’Activitats de l’Ajuntament ha 
emès dictamen favorable a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord present en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny. 
 
Vistos els preceptes esmentats i  altres de general i procedent aplicació, els informes 
emesos i el dictamen de la Ponència Municipal d’Activitats que consten en l’expedient, 
en exercici de la competència atribuïda en l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local s’acorda :   
 
Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de  les 
atribucions conferides per la legislació sectorial a  d’altres organismes públics,  de 
l’obertura d’una activitat innòcua, exp. XI-14-195, a nom de la senyora Mª Dolores 
Jiménez García, consistent en comerç al detall de comerç al detall de roba, ubicat al c. 
Pau Casals, 40 – local 2. REF. CADASTRAL : 0145921DF3904E0002IH. 
  
Segon. La senyora Mª Dolores Jiménez García, exercirà l’activitat innòcua abans 
esmentada de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la 
documentació aportada pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que consten en 
els informes dels tècnics municipals transcrits en la part expositiva de l’acord present. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació següent en concepte de taxes municipals : 
Drets: 967,26€, ja ingressats. 
 
Cinquè.  Notificar l’acord present al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
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Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
12. DEVOLUCIÓ DIPÒSITS DE GARANTIA D’OBRES MAJORS. 
Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informada per la interventora 
accidental, s’acorda: 
 
12.1. OM03-06778. Al senyor Josep Maria Roca Molina i senyora Eva Maria Hidalgo 
Garcia, devolució de 556,53€, en concepte de dipòsit de garantia per la gestió de residus 
de construcció, per les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrer Nord núm. 27, autoritzades per la Junta de Govern Local en data 18 de febrer de 
2004, segons expedient amb referència OM03-06778.  
 
12.2. OM12-005-X0403. A la mercantil RAIDA RIPOLLET, SL, representada pel 
senyor Eugenio Gil Morales, devolució de 2.520,00€ i 9.732,25€, en concepte de 
dipòsits de garantia pel manteniment de la via pública i per la gestió de residus de 
construcció respectivament, per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar al 
carrer Nord núm. 54, autoritzades per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 
2012, segons expedient amb referència OM12-005-X0403.  
   
Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que aprovà l’acord, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre mes, 
comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar  a partir de  l’endemà 
de la  data de desestimació presumpta. 
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
3. MODIFICACIÓ PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. 
Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informada per la interventora 
accidental, s’acorda: 
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Primer. Exp. PAR11-003-X0909. Modificar l’acord núm. 18 dels adoptats per la Junta 
de Govern Local de data 20 de febrer de 2012, per la qual es concedia al senyor José 
Antonio Sanchez Vera, representat per la senyora Sílvia Vera de  la Rocha, llicència 
urbanística per a la parcel·lació de la finca del carrer Sol núm. 55, quedant el nou 
redactat com es descriu a continuació:  
 
PARCEL·LA ORIGINAL: Parcel·la situada al carrer Sol núm. 55, amb una superfície 
de 506,38 m2. amb façana de 75,71 m. D’acord amb el plànol refós a E.1/2000 del Pla 
general metropolità aprovat el 14 de juliol de 1976, aquest immoble està qualificat com 
Zona en densificació Urbana Semiintensiva –Clau 13b–. Edificat en planta baixa amb 
198,80 m2, en planta primera amb 193,05 m2, edificat badalot en planta segona de 21,93 
m2.  
 
PARCEL·LES RESULTANTS:  

- Parcel·la A: situada al carrer Sol núm. 55, amb façana de 40,67 m. D’acord amb 
el plànol refós a E.1/2000 del Pla general metropolità aprovat el 14 de juliol de 
1976, aquest immoble està qualificat com Zona en densificació Urbana 
Semiintensiva –Clau 13b–. Solar de 256,46 m2, edificat en planta baixa 198,80 
m2, en planta primera 193,05 m2 i edificat badalot en planta segona de 21,93 m2. 

 
-  Parcel·la B: situada al carrer Tamarit entre el núm. 1 bis, amb façana de 35,04 

m. D’acord amb el plànol refós a E.1/2000 del Pla general metropolità aprovat el 
14 de juliol de 1976, aquest immoble està qualificat com Zona en densificació 
Urbana Semiintensiva –Clau 13b–. Solar de 249,92 m2. 

Taxa per l’atorgament de la modificació de llicència pendent d’ingrés.........118,80 € 
 
Segon. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu 
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. Una vegada liquidats els 
drets, us lliurarem una còpia diligenciada del projecte aprovat, que podreu recollir al 
Departament d’Urbanisme, carrer Balmes, 8, amb l’advertiment que transcorregut 6 
mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades 
oficines, es destruirà. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
14. DENEGACIÓ AMPLIACIÓ GUAL. 
Exp. VP14-017-X0790. En data 27 de març de 2014, amb número de registre d’entrada 
2984, supermercats Dia SA, com a representant la senyora Verónica Vaquera Gómez, 
sol·licita que s’ampliï el gual emplaçat a la rambla Sant Jordi, núm. 107.        
 
En data 4 d’abril de 2014, la Policia Local  ha emès informe a la petició formulada, del 
que es desprèn el següent: “Feta una inspecció de les zones de càrrega i descàrrega 
ubicades a la rambla Sant Jordi, 83, 97 i 113, i comptant amb que el supermercat Dia 
té el local comercial a l’alçada del número, 83, on la zona de càrrega i descàrrega té 
una llargada suficient com per a que els camions de repartiment puguin fer les seves 
operacions i que no es creu convenient la seva ampliació. Per l’altre banda no existeix 
una zona de càrrega i descàrrega a la rambla Sant Jordi, 107”. 
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Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 28 d’abril de 2014, la Ponència de Vies 
Públiques adoptà dictamen desfavorable en els termes següents: “La Ponència 
dictamina desfavorablement l’ampliació de la zona de càrrega i descàrrega d’acord 
amb l’informe de Policia Local”. 
 
D’acord amb el contingut de l’informe emès pel cap coordinador i el TAG de Serveis 
Territorials, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informat 
per la interventora accidental, i una vegada atorgat termini d’audiència prèvia a 
l’interessat sense que s’hagi presentat cap al·legació, s’acorda:  
 
Primer. Denegar la petició d’ampliació del gual de la rambla Sant Jordi, núm.107, 
presentada per supermercats Dia SA, com a representant la senyora Verònica Vaquera 
Gómez, pels motius exposats en l’informe de Policia Local  que consta en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar  a 
partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 
15. INSTAL·LACIÓ RESERVA ESTACIONAMENT GENÈRICA PER  
DISCAPACITATS.   
Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, la instal·lació de reserva d’estacionament següent, d’acord amb 
la instància presentada, els informes emesos i el  dictamen de la Ponència de Vies 
Públiques:  
 
Exp. VP14-024-X2231. Vista la instància presentada per el senyor Adrián Moreno 
Rodríguez, en data 20 de juny de 2014, registre entrada núm. 5468, i de conformitat 
amb el dictamen de la Ponència de Vies Públiques de data 10 de juny de 2014, 
s’acorda:  
 
Primer. Instal·lar una reserva d’estacionament genèrica per a discapacitats al carrer 
Josep de Viure cantonada carrer Tamarit, al costat del pas de vianants 
 
Segon. La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada Municipal 
d’Obres en coordinació amb la Policia Local. 
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Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, a la Brigada Municipal d’Obres i a la 
Policia Local. 
 
Quart. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que s’entendrà desestimat si transcorregut un altre mes, 
comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona.   
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que s’estimi adient. 
Així mateix, la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
 

- - - - 
 
Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió en 
l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa  l’acord següent: 
 
16. REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS 
PÚBLICS DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS SÒLIDS U RBANS I 
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE RIPOLLET (01/11/2013  a 31/10/14). 
D’acord amb el contingut de l’informe emès pels Serveis Municipals i les previsions 
dels articles 77 i següents de la Llei la 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP), dels Plecs de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regulen l’esmentat contracte, s’acorda: 
 
Primer. Revisar el preu del contracte de gestió dels serveis públics de recollida i trasllat 
de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària de Ripollet, resultant pel període 
01/11/2013 a 31/10/14 un coeficient de revisió del 0.989561%. 
 
Segon. Aprovar amb efectes 1 de novembre de 2013 el import mensual fixat a la revisió 
de preus del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja 
viària de Ripollet, a URBASER  de 192.057,85€ (IVA inclòs), amb el següent detall: 
servei recollida i trasllat RSU 71.285,83€, servei neteja 97.029,09€, amortització nau 
9.437,86€ amortització maquinària 13.587,65€ i amortització compactadora 717,42€. 
 
Tercer. Disposar, en concordança amb els apartats anteriors d’aquest acord, que es 
procedeixi al descompte de l’import de 14.204’60€, del període comprès entre el dia 
01/11/2013 i el 31/06/2014 en la pròxima factura. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (6) 
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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    L’alcalde                                               
 
 
 
 
  
           Emiliano Mora Labrada    Juan Parralejo Aragoneses                              
 
 
 


