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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 17/2014. 
Caràcter: Ordinari. 
Data: 12 de maig de 2014. 
Horari: De 9.10 a 9.37 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. 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   
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Sr.  Joan Fandos de Miguel   3r tinent d’alcalde 
 
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. Informació i campanyes salut pública 2014. 
3. Autorització gual. 
4. Baixa gual. 
5. Danys al Patrimoni. 
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 16/2014, corresponent al dia 5 de maig. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
2. INFORMACIÓ I CAMPANYES SALUT PÚBLICA 2014. 
Vist l’informe proposta emès per la cap de Salut Pública i Consum, amb el vistiplau de 
la regidora delegada de Salut Pública i Consum, prèviament informades pel 
Departament d’Intervenció, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la realització de la campanya d’estiu Planta cara a la calor 2014, que 
es portarà a terme durant els mesos de juny, juliol i agost d’engany, per un import total 
de 5821,40 €. El material a distribuir per les activitats a realitzar són les següents: 
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CONCEPTE UNITATS  IMPORT  PROVEÏDOR 
Mostres Crema Fotoprotectora 5000 0 € Laboratoris Avéne 

Ampolles Aigua 33 cl 6285 604,80 € Makro 
Adhesius campanya 5000 300,00 € Arts gràfiques  

Muntatge i material  packs 4500 1900,00 € Centre Ocupacional ASPASUR 
Aparell determinació fototipus 1 0 € Laboratoris Avéne 

Material difusió 100 0 € Laboratoris Avéne 
Personal infermeria taller 3 0 € Institut Català de la Salut 

Carpa taller 1 0 € Mercat Municipal 
Taulons, cavallets i cadires taller 3, 6 i 15 0 € Brigada Municipal 

Bosses Salut Pública 600 775,68 € Dismar Promocions 

Revista Més Salut! 3000 2240,92 € 
Play Gràfic (disseny) 1427,80 € 

Gràfiques Gimenez  (impressió): 813,12 € 
Difusió via blog Més Salut! - 0 € Regidoria de salut pública 

TOTAL 5821,40 € 
 
Segon. Aprovar la realització de la celebració del “Dia Mundial sense Fum”. Aquest 
consistirà en una caminada que transcorrerà amb sortida des del Brollador del Parc 
Pinetons, Camí de la Serra, carrer de la Granja i vial del Riu Ripoll fins a les 
instal·lacions del Patronat d’Esports. La data que es portarà a terme serà el proper dia 31 
de maig de 2014,  import total despeses 1065,06 €. El material a distribuir per l’activitat 
a realitzar és el següent: 

CONCEPTE UNITATS  IMPORT PROVEÏDOR 
Ampolles Aigua 33 cl 400 50,00 € Makro 
Conveni Creu Roja 1 240,74 € Creu Roja 
Pòlissa Assegurança  1           300,00 € Martaga 
Productes Danone 400 0 € Danone 

Personal infermeria taller 3 0 € Institut Català de la Salut 
Obsequis productes  400 0 € Mundo Deportivo 

Peces de fruita 400 0 € Grup Sehrs 
Taulons i cavallets  taller 3 i 6 0 € Patronat d’Esports 

Cadires taller 15 0 € Patronat d’Esports 
Bosses Salut Pública 400 474,32 € Dismar Promocions 

TOTAL    1065,06 € 
 
Tercer. Aprovar la participació en la VII Trobada Esportiva d’Alumnes de 5è Curs de 
Primària de les Escoles de Ripollet. Aquesta activitat es portarà a terme el proper dia 10 
de juny de 2014, al matí de les 09:00 a les 13:30 hores, a les instal·lacions del Patronat 
d’Esports (PAME), l’import total de les despeses 25,20 €. El material a distribuir per  
l’activitat a realitzar és el següent: 

CONCEPTE UNITATS IMPORT PROVEÏDOR 
Ampolles Aigua 33 cl 315 25,20 € Makro 

Productes Danone 315 0 € Danone 
Peces de fruita 315 0 € Serhs 

Personal Salut i Escola 2 persones 0 € ICS 
TOTAL                 25,20 € 

 
Quart. Aprovar la confecció d’un calendari escolar de 1000 unitats, en el qual es 
donaran diferents consignes relacionades amb l’activitat de salut pública i consum, pel 
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que fa a la higiene corporal, una dieta saludable, hàbits esportius, de compres, 
emocionals i psicològic referents a l’escola. Les dates compreses seran des del mes de 
setembre 2014 fins al mes d’agost 2015. El material es distribuirà als Centres Escolars 
de Primària i Secundària, així com als Departaments Municipals. El cost del disseny del 
calendari de 28 pàgines es de 1370,00 .€, la impressió de 1190,00 € més IVA 537,60 €, 
essent l’import total de 3097,60 €. 
 
Cinquè. Imputar la quantitat de 10.008,66€, a les partides següents: 
  
- Núm. 14.313.22699 de Salut Pública, les factures següents:  

• La compra d’aigües:                 680,00€ 
• Muntatge i material  dels packs:           1900,00€ 
• El disseny de la revista:   1427,80€ 
• Assegurança Dia sense Fum:                300,00€ 
• Adquisició Bosses:                        1250,00€ 
• Calendari Escolar:                          1548,50€ 

 
- Núm. 14.493.22602 de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), les 

factures següents: 
• Impressió de la revista:                        813,12€ 
• La impressió dels adhesius:     300,00€ 
• Conveni Creu Roja:   240,74€ 
• Calendari Escolar:            1548,50€ 

 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
3. AUTORITZACIÓ GUAL. 
Primer. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació 
i ordenances municipals, la instal·lació de placa gual, d’acord amb la instància 
presentada i els informes emesos, i, aprovar els drets que, si escau, corresponen, amb 
independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal en 
vigor: 
 
Exp. VP14-004-X0127. Al senyor Francisco Sariol Ricart, una placa pel gual del carrer 
Afores núm. 30. Prescripcions: 1) Es procedeix a incloure la placa en el padró 
municipals de guals a partir de l’exercici 2014. 2) Es podrà retirar la placa en la Policia 
local, previ pagament de 31 € mitjançant autoliquidació a recollir en l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà. 3) S’haurà de remetre, una vegada instal·lada la placa en la façana, una 
fotografia al Departament de Rendes.  
 
Segon. 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.  
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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 (5) 
 
4. BAIXA GUAL. 
Exp. VP14-015-X0528. Vista la instància presentada pel senyor Serafin Garrido Vall, 
en representació de la mercantil Maquinaria Limpieza Industrial Viaria SL, en data 20 
de març de 2014, registre entrada 2714, així com els corresponents informes, s’acorda : 
 
Primer. Donar de baixa del padró municipal de guals a partir de l’exercici de 2014, dos 
guals del carrer Verge de Montserrat núm. 5, a nom de la mercantil Maquinaria 
Limpieza Industrial Viaria SL, d’acord amb l’informe dels Serveis tècnics de data 1 
d’abril de 2014.    
 
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. 
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 (5) 
 
5. DANYS AL PATRIMONI. 
5.1. Exp. 2014-X688. Segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 38/2014, 
de data 22 de març de 2014, el vehicle amb matrícula B4229UD, conduït pel senyor 
Angel Hernan Toapanta Candiota i titular la mateixa persona, ha causat danys i 
perjudicis al patrimoni municipal al col·lidir amb un arbre emplaçat al carrer Bòbila.     
 
En data 28 d’abril de 2014, l’encarregat de jardineria, ha emès informe valorant les 
despeses del dany en 856,00 €.    
 
L’article 233 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, estableix que els particulars que 
causin danys al béns de domini públic dels ens locals són obligats al rescabalament dels  
danys i  perjudicis produïts, i als efectes procedeix la instrucció i resolució del present 
expedient administratiu. 
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Així mateix, del contingut de l’expedient no es desprèn que els fets denunciats puguin 
constituir delicte o falta perseguible davant la jurisdicció penal.  
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i de 
conformitat  amb els informes tècnics que es donen per reproduïts, s’acorda: 
 
Primer. Requerir al senyor Angel Hernan Toapanta Candiota, per a que en el termini de 
quinze dies, a comptar des del dia següent a la recepció del present acord, ingressi la 
quantitat de 856,00 €, corresponent al cost dels danys produïts al patrimoni municipal 
abans ressenyat.  
 
Segon. Concedir un termini d’audiència de quinze dies, durant el qual podeu examinar i 
consultar la documentació que consta en l’expedient (Comunicat núm. 38/2014 de la 
Policia local, fotografia i informe de valoració) en les oficines del Departament 
d’Urbanisme, al carrer Balmes núm. 8 1r pis, i formular les al•legacions i presentar al 
registre general els documents i justificants que estimeu pertinents, en aquest cas el 
present acte no finalitzarà en via administrativa i, per tant executiu, fins a la resolució de 
les al•legacions formulades.  
 
Tercer. Contra aquest acte administratiu, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, 
no es pot interposar cap recurs, si bé podrà al·legar-se l’oposició al mateix per a la seva 
consideració en la resolució que posi fi a al procediment, i en el recurs administratiu 
que, si és el cas, s’interposi contra la mateixa. Tot això, sense perjudici d’exercitar 
qualsevol altre recurs que estimi procedent. 
 
5.2. En data 29 d’abril de 2013, per acord d’aquesta Junta de Govern Local, es requerí al 
senyor José M. Ferrer Martínez, per a que ingressés la quantitat de 620,00 €, 
corresponent al cost de la reposició d’una pilona amb sistema extraïble, part de la vorera 
i part de reixeta de recollida d’aigües pluvials emplaçat en la cruïlla del carrer Nou amb 
rambla Sant Esteve, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula 5220BSB, 
segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 39/2013, de 4 d’abril.  
    
La companyia d’assegurances Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros SA,  dins el 
termini legalment concedit, ha ingressat la quantitat de 620,00 €, corresponent al cost 
dels danys produïts al patrimoni municipal abans ressenyat, per tant, s’acorda: 
 
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de 
l’expedient. 
  
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient. 
 
Tercer. 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. 



                                                                Acta Junta Govern Local núm. 17/2014, de 12 de maig        6 
 

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. 
 
5.3. En data 14 d’octubre de 2013, per acord d’aquesta Junta de Govern Local, es 
requerí al senyor Javier Bustos González, per a que ingressés la quantitat 247,41 €, 
corresponent al cost de la reposició d’una pilona fixa de ferro ubicada a la vorera del 
carrer Sant Sebastià núm. 1, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula 
B9216OH, segons comunicat d’accident de la Policia local núm. 90/2013, de 16 de 
juliol.   
    
La companyia d’assegurances Zurich Seguros, dins el termini legalment concedit, ha 
ingressat la quantitat de 247,71 €, corresponent al cost del dany produït al patrimoni 
municipal abans ressenyat, per tant, s’acorda: 
 
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de 
l’expedient.  
 
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient. 
 
Tercer. 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. 
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. 
 
5.4. En data 25 de novembre de 2013, per acord d’aquesta Junta de Govern Local, es 
requerí a la senyora Yeray Rubio Enfedaque, per a que ingressés la quantitat 2.020,90 €, 
corresponent al cost de la reposició d’un senyal vertical de trànsit ubicat a l’avinguda 
del Riu Ripoll i la reparació del mur de formigó de l’IES Lluis Companys,  pels danys 
soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula 5827CYH, segons comunicat d’accident de 
la Policia Local núm. 103/2013, de 4 de setembre.     
    
La companyia d’assegurances Mapfre, dins el termini legalment concedit, ha ingressat 
la quantitat de 2.020,90 €, corresponent al cost del dany produït al patrimoni municipal 
abans ressenyat, per tant, s’acorda: 
 
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de 
l’expedient.  
 
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient. 
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Tercer. 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. 
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 (5) 

 
- - - - 

 
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: 
 
6. PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. 
Exp. PAR14-002-X0783. A LLINARS BUSINESS PARK, SLU, representada pel 
senyor Jaume Clapé Martínez, llicència urbanística per a la parcel·lació de la finca del 
carrer La Granja núms. 1-21, carrer Font de Can Mas núms. 9-11 i Passatge Sèquia 
Monnar núms. 2-18. 
PARCEL·LA ORIGINAL: Parcel·la E2, situada al del carrer La Granja núms. 1-21, 
carrer Font de Can Mas núms. 9-11 i Passatge Sèquia Monnar núms. 2-18., amb una 
superfície de 8.194,50 m2. D’acord amb el Pla parcial del sector El Martinet aprovat 
definitivament el 19 de setembre de 2004 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, 
aquest immoble està qualificat com Zona industrial-Edificació entremitgeres segons 
alineació de vial. Solar edificat en part, amb una superfície construïda de 909,78 m2. 
 
PARCEL·LES RESULTANTS:  
- Parcel·la 1: E2.1 situada al carrer Font de Can Mas núms. 9-11, Passatge Sèquia 

Monnar núm. 2-16 i carrer La Granja núms. 1-15. Aquest immoble està qualificat 
com Zona industrial-Edificació entremitgeres segons alineació de vial. 
Solar de 6.734,47 m2, sense edificar i amb una edificabilitat màxima de 5.429,49 m2. 

- Parcel·la 2: E2.2 situada al Passatge Sèquia Monnar núm. 18 i carrer La Granja 
núms. 17-21. Aquest immoble està qualificat com Zona industrial-Edificació 
entremitgeres segons alineació de vial. 
Solar de 1.460,03 m2, amb una superfície construïda de 909,78 m2 i una 
edificabilitat màxima de 1.177,11 m2. 

Taxa per l’atorgament de la llicència pendent d’ingrés...................................881,77 € 
 
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 
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mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades 
oficines, es destruirà. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
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                              
 
 


