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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 26/2014. 
Caràcter: Ordinari. 
Data: 28 de juliol de 2014. 
Horari: de 9.10 a 9.25 hores. 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
Sra. Rosa María Martín Arjona alcaldessa accidental 
Sr.  Xavier Peñarando Morea 2n tinent d’alcalde 
Sr.  Joan Fandos de Miguel   3r tinent d’alcalde 
Sr. Fernando Tornel Lloreda 4t tinent d’alcalde 
i Sra. Inmaculada Viera Hernández  5a tinenta d’alcalde  
  
Sr. Carles Casellas Ayén  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. Aprovació de factures. 
3. Justificació de subvencions. 
4. Servei municipal d’abastament d’aigües. 
5. Aprovació expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, del contracte 
administratiu especial de gestió de l’espai i realització d’activitats educatives a 
l’equipament municipal anomenat Casa Natura de Ripollet. 

6. Aprovar l’expedient administratiu de contractació i licitació pública, del contracte 
de serveis auxiliars de l’aparcament municipal El Molí i el Mercat municipal, per 
procediment obert i tramitació ordinària.  

7. Ajuts econòmics de Serveis Socials. 
8. Anul·lació parcial ajut econòmic núm. 10182 a nom de la Sr. Antonio Cano Recio. 
9. Aprovació relació beques llibres i/o material escolar del curs 2014/15. 
10. Aprovació Conveni de concessió d’una subvenció durant l’any 2014 amb la 

Parròquia Sant Esteve. 
11. Addenda Conveni col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per al Projecte tallers aprenentatge professional (TAP) 
pel curs 2014/15. 

12. Acceptació suport tècnic per la reformulació del Pla Local de Joventut de Ripollet, 
per part de la Diputació de Barcelona. 

13. Increment cànon del contracte administratiu de la concessió administrativa per a 
l’explotació del quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del parc Pinetons. 

14. Autorització d’activitats innòcues. 
15. Baixes d’activitats. 
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16. Renúncia hort núm. 49 sector Baricentro. 
17. Autorització de gual. 
18. Aprovació del Projecte remodelació i millores al parc Gaudi. 
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 25/2014, corresponent al dia 21 de juliol. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
2. 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 les relacions següents: 
- Núm. 80, de data 15 de juliol de 2014, per un import de 483.519,33€. 
- Núm. 82, de data 24 de juliol de 2014, per un import de 121.217,50€. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS. 
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora 
delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Únic. Resoldre  la relació núm.  11/2014, de subvencions atorgada per la Junta en sessió 
26/05/2013, a l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Ripollet, de l’operació P-2014-
239, per un import de 2.966,50€. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
4. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES. 
Exp. 14-7821. De conformitat amb l’escrit presentat per Sorea, adjudicatària del Servei 
municipal d’abastament d’aigües, i l’informe emès per la interventora accidental, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el càrrec de subministrament d’aigua potable corresponent al mes de 
juny de 2014, per import de 33.591’15€. 
 
Segon. 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 (5) 
 
5. APROVACIÓ EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACI Ó PER A 
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENS E 
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ESPECIAL DE GESTIÓ DE L’ESPAI I REALI TZACIÓ 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES A L’EQUIPAMENT MUNICIPAL 
ANOMENAT CASA NATURA DE RIPOLLET. 
Exp. 2014-X3816. Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i, 
d’acord amb la proposta formulada per la tècnica de Medi Ambient i l’Àrea de Serveis 
Econòmics, amb el vistiplau de les regidores de Medi Ambient i  Serveis Econòmics, i 
de conformitat amb el que disposa el TRLCSP, i concretament la disposició addicional 
segona de l’esmentat Text refós, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, del contracte administratiu 
especial de l’espai i activitats de la Casa Natura, amb un pressupost màxim de licitació 
de 45.686,44€ (IVA exempt). 
 
Segon. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que 
hauran de regir l’adjudicació del contracte de referència, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, emprant varis criteris d’adjudicació per a 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la invitació a les 
empreses que es relacionen a continuació, capacitades per a la realització de l’objecte 
del contracte: 
- ADRIÀ GARRIGA FONOLLEDA 
- AGRUPACIÓ RIPOLLET NATURA 
- CE LA GRESCA 
 
Quart. Aprovar la despesa per un import de 45.686,44€ (IVA exempt), que s’imputarà 
a l’aplicació pressupostària 15.172.22799 del pressupost vigent. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
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6. APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACI Ó I 
LICITACIÓ PÚBLICA, DEL CONTRACTE DE SERVEIS AUXILIA RS DE 
L’APARCAMENT MUNICIPAL EL MOLÍ I EL MERCAT MUNICIPA L, PER 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.  
Exp. 2014-X3367.  Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i, 
d’acord amb la proposta formulada per l’Àrea de Serveis Econòmics, amb el vistiplau 
de la regidora delegada de Serveis Econòmics i del regidor delegat de Comerç, i de 
conformitat amb el que disposa el TRLCSP, i concretament la disposició addicional 
segona de l’esmentat Text refós, s’acorda: 
  
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació i licitació pública, del contracte 
de serveis auxiliars de l’aparcament El Molí i el Mercat municipal, per procediment 
obert i tramitació ordinària, amb un preu de licitació de 72.600,00€,  més 15.246,00€ en 
concepte de 21% d’IVA, amb un preu de contracte total de 87.846,00€, corresponent al 
termini contractual previst per dos anys. 
 
Segon. Aprovar els Plecs de clàusules de prescripcions tècniques i clàusules 
administratives particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte de referència, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, emprant varis criteris d’adjudicació 
per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
Tercer.  Disposar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al Perfil del contractant. 
 
Quart . Aprovar la despesa per un import de 43.923,00€ (IVA inclòs) corresponent a 
una anualitat del contracte, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 03.1691.22700 i 
per l’anualitat posterior que es desenvoluparà entre els anys 2015 i 2016 i possibles 
pròrrogues durant els exercicis 2017 i 2018, restarà sotmesa a la condició suspensiva 
d’aquests exercicis pressupostaris per atendre el seu pagament. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
7. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS. 
Considerant que en els següents expedients socials 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 Regidoria de Serveis Socials, amb el vistiplau de la 
regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar els ajuts socials següents: 
Exp. Núm. Nom Import  A. pressupostària 
2006/140 11364 Bilamba Cisse  150,00 2014-05-2313-48000 
2013/392 11401 Hadda Mohamadi Mohand  200,00 2014-05-2313-48000 
2003/234 11745 M Carmen Córdoba Lastre  125,00 2014-05-2313-48000 
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2003/312 12096 
12097 

Juana M Romero Sánchez 30,00 
30,00 

2014-05-2313-48000 

2000/050 12098 
12099 

Hafid Chaibani  30,00 
30,00 

2014-05-2313-48000 

2013/305 12093 
12095 

Elisabeth da Silva Faño  540,00 
110,70 

2014-05-2313-48000 

2003/355 12100 Julia Jiménez Tapia  110,00 2014-05-2313-48000 
2008/121 12101 Soraya del Valle Delgado  48,00 2014-05-2313-48000 
2008/023 12102 Laila Laamin  40,00 2014-05-2313-48000 
2008/052 12103 Esmeralda Pérez Ríos  80,00 2014-05-2313-48000 
2002/485 12104 

12118 
Pere Ortega Mir  80,00 

105,00 
2014-05-2313-48000 

2007/132 12106 Nardy Banegas Cuellar  80,00 2014-05-2313-48000 
2007/077 12107 

12109 
Juana Josefa Trejo  30,00 

30,00 
2014-05-2313-48000 

1999/146 12110 Inmaculada Rodríguez Gálvez 30,00 2014-05-2313-48000 
2010/111 12112 Jonathan Luna Esteban  350,00 2014-05-2313-48000 
2010/559 12115 Abdellah Meghaouia  101,68 2014-05-2313-48000 
2011/366 12119 Joy Rose Odion  106,64 2014-05-2313-48000 
2005/002 12121 Nuria Reyes Hernández  51,52 2014-05-2313-48000 
2008/472 12122 Aída Alemany Morro  100,00 2014-05-2313-48000 
2009/357 12123 Antoni Romanos Hurtado  100,00  2014-05-2313-48000 
2011/040 12125 Isabel Olmos Rodríguez  100,00 2014-05-2313-48000 
2002/009 12126 María Pilar Soriano Moreno  100,00 2014-05-2313-48000 
1999/224 12127 María José Artigues Arrebola  140,00 2014-05-2313-48000 
2004/083 12454 Ana María Alcantarilla Campos 140,00  2014-05-2313-48000 
2012/148 12455 Isabel Aris Martín  89,51 2014-05-2313-48000 
2007/102 12456 María José Díaz Díaz  400,00 2014-05-2313-48000 
2007/472 12457 

12458 
12459 

Inmaculada Castro Benítez 240,00 
320,00 
320,00 

2014-05-2313-48000 

2005/208 12460 M Dolores Rodríguez Duarte  63,11 2014-05-2313-48000 
2000/432 12461 M José Corrales Cabello  169,26 2014-05-2313-48000 
2003/321 12483 José Julián Sánchez Prados  112,52 2014-05-2313-48000 
2009/354 12489 Montserrat Pomares Solano  1500,00 2014-05-2313-48000 
 
Segon. Notificar a les persones interessades. 
 
Tercer. 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. 
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Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
8. ANUL·LACIÓ PARCIAL AJUT ECONÒMIC NÚM. 10182 A NO M DE LA SR. 
ANTONIO CANO RECIO. 
Amb data 10 de març d’enguany, la Junta de Govern Local va aprovar l’ajut econòmic a 
nom del Sr. Antonio Cano Recio, per un import de 68,00€. 
 
Que amb data 10 de juliol, l’endossatari CFA Jaume Tuset, ha fet un ingrés per un 
import de 48,00€, ja que segons ens comunica, que el Sr. Antonio Cano Recio va donar-
se de baixa i no va realitzar tota la despesa. 
 
Considerant que en els següents expedients socials 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 Regidoria de Serveis Socials, amb el vistiplau de la 
regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
 
Únic. Anul·lar parcialment i fer d’ingrés de l’ajut econòmic següent:  
Exp. Núm.  Nom beneficiari Import A. pressupostària 
2014/001 10182 Antonio Cano Recio 48,00 2013-05-2313-48000 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
9. APROVACIÓ RELACIÓ BEQUES LLIBRES I/O MATERIAL ES COLAR 
DEL CURS 2014/15. 
Vistes i examinades les sol·licituds de beques per a llibres i/o material escolars curs 
2014/15, presentades en el període del 24 març al 11 d’abril d’enguany.  
 
Considerant que s’han rebut 858 sol·licituds corresponents a nens/es d’educació infantil, 
primària i ESO. 
 
Considerant que les puntuacions s’han obtingut després d’aplicar el barem referent a les 
Bases reguladores per les beques de llibres i/o material escolar pel curs 2014-2015 
aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet, amb data 24 de 
febrer de 2014.   
 
Desprès de aplicar el barem de beques i amb la nota de tall 10, hem obtingut els 
següents resultats: 
 
Sol·licituds de beques denegades 240 i sol·licituds de beques aprovades 618 (162 
Infantil, 342 Primària, 114 ESO) 
 
Per tal d’aconseguir un repartiment equitatiu entre les sol·licituds formulades i la partida 
pressupostària disponible, s’han establert els següents imports:  
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• Beca Infantil: 45’00,-€ 
• Beca Primària i ESO: 70’00,-€ 
 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’informe proposta emès per la Comissió d’Estudi i 
Proposta de Beques de Llibres i/o material escolar, prèviament informades pel 
Departament d’intervenció, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la relació que consta a l’expedient de les sol·licituds de beques de 
llibres curs 2014/15 amb els resultats obtinguts, desprès de aplicar el barem del projecte 
municipal de beques de llibres, i tenim en compte les puntuacions obtingudes aplicant el 
barem de les Bases específiques aprovades per la Junta amb data 24 de febrer de 2014, 
per a aquest curs escolar 2014/15, i la valoració dels tècnics del Departament de Serveis 
Socials, per un import total de 39.210€. 
 
Segon. Aprovar la despesa de 35.000€, que s’imputarà a l’aplicació pressupostaria 
05.231.48002 beques i premis d’estudi i la resta, 4.210€, s’imputarà a l’aplicació 
pressupostaria 05.2313.48000 ajuts econòmics, previstes en el Pressupost municipal per 
a l’exercici 2014. 
 
Tercer. L’abonament de la subvenció es realitzarà segons l’art. 10 Lliurament de les 
beques, de les bases específiques reguladores i convocatòria beques llibres i/o material 
escolar curs 2014/15. La beca concedida serà abonada directament a l’escola, o AMPA 
que gestiona directament el servei de llibres i/o material escolar de les escoles indicades 
en el llistat. 
 
Quart. Publicar en el Taulell d’anuncis el resultat obtingut de les sol·licitud de les 
beques de llibres i/o material escolar curs 2014/15. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
10. APROVACIÓ CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT 
L’ANY 2014 AMB LA PARRÒQUIA SANT ESTEVE. 
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una 
subvenció nominativa per a Càritas Parroquial, per un import de 3.600'00,-€. 
 
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el projecte de les 
activitats previstes des de Càritas de Ripollet, any 2014, presentat per l’Entitat amb una 
despesa prevista per a l’exercici 2014 de 61.800,00.-€, s’ha iniciat les actuacions 
necessàries per a l’atorgament de la subvenció nominativa esmentada. 
 
Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Entitat així com la minuta del conveni a 
signar amb aquesta, s’ajusta a les Bases d’execució del Pressupost, així com a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vista la proposta emesa per la Regidoria de Serveis Socials, amb el vistiplau de la 
regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
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Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a la Parròquia Sant Esteve de Ripollet, 
responsable de Càritas Parròquial, amb NIF Q-0800124-J, per un import de 3.600'00,- €, 
destinada a la realització de la seva activitat prevista en el projecte annex a l’expedient 
de l’exercici 2013, que representa el 5'82 sobre el projecte activitats a realitzar a l'any 
2014. 
 
Segon. Aprovar la despesa de 3.600'00,-€, que s’imputarà a la partida 05.2313.48003 
per a l’exercici 2014. 
 
Tercer. Aprovar el Conveni regulador següent de la subvenció tot facultant l’alcalde 
per a la seva signatura. 
 

“CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014 
ENTRE LA PARRÒQUIA SANT ESTEVE I L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET.  
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de 
Ripollet, actuant en nom i representació de la corporació. 
 
D’una altra part el Mn. Josep Gassó Lécera, rector de la Parròquia Sant Esteve 
de Ripollet, el que és conegut de manera pública i notòria per tots els 
compareixents, major d’edat, amb el DNI _________, actuant com a 
responsable de Càritas de la Parròquia Sant Esteve de Ripollet, amb CIF 
Q0800124J, i domicili social a la plaça de la Constitució, 1, de Ripollet. 
 
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor/a 
_______________, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la 
disposició addicional segona de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, i l’art. 2 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i 
obligar-se, i de comú acord. 
 

EXPOSEN 
 
Primer. Considerant les previsions dels: 
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local (LRBRL); 
2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan 
parlen de participació ciutadana estableixen que el deure de les 
corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa d’interessos generals o sectorials dels veïns; 

3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals (ROFRJEL); 
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4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

 
La normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la 
realització de les activitats de les entitats ciutadanes. 
 
Segon. Que entre els objectius de l’ENTITAT, és acollir i treballar amb les 
persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu 
propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. 
Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat, i la denúncia de les 
situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més justi i 
solidari, sense distinció de religió o d’origen cultural o ètnic. Així mateix lluitar 
contra la pobresa, l’exclusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de 
violació dels drets humans. 
 
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT existeix l’interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme les activitats d’acció social, detallades al 
projecte 2013, en els seus respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç 
l’atenció a es persones en situació de pobresa i necessitat. 
  
Quart. Que l’ENTITAT prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la 
consecució dels seus objectius, contingudes al projecte de les activitats a 
realitzar per a l’exercici 2014. 
 
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de 
l’ENTITAT i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania 
de Ripollet, valors com ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i 
persones mes vulnerables, per la plena normalització social. A més a més, 
ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir 
els drets civils dels ciutadans de Ripollet. 
 
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de 
l’ENTITAT des de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per 
mitjà d’un Conveni de col·laboració com a forma de suport establert a aquesta 
entitat. 
 
L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la tècnica de la subvenció pretén fomentar 
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural 
o humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el 
treball en l’àmbit social, associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat 
beneficiària de la subvenció així com la seva voluntat de servei a la comunitat. 
 

PACTES 
 
Primer. És objecte del present Conveni: 
El foment i la promoció de les activitats que realitza l’ENTITAT com a 
complement de les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A 
canvi, l’Ajuntament de Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a 
l’ENTITAT per a contribuir al finançament d’aquelles, així com de les 
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estructures i del personal necessari per dur-les a terme, tant contractat com 
voluntari. 
  
Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i del ROAS.  
 
Tercer. La vigència temporal del Conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2014. No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que 
s’hagi justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels 
procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables. 
 
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el 
que disposa l’art. 22.2 a) de la Llei General de subvencions 38/2003, de 17 de 
novembre, en endavant LGS, en els Pressupostos generals de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2013 l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT 
avantdita, per una quantitat de 3.600'00,-€, per a la realització de la seva 
activitat durant l'exercici 2014, de la partida 05-2313-48003. 
 
D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data ______  s’ha acordat concedir a la 
Parròquia Sant Esteve una subvenció per l’import de 3.600'00,-€, per a 
l’exercici 2014, segons es concreta en el present conveni. En el mateix acord es 
va aprovar la minuta del present Conveni i es va facultar al Sr. alcalde per a la 
seva signatura. 
 
Cinquè. Finançament de l’activitat subvencionada.  
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és de 3.600’00,-€, per a l’exercici 
2014, que representa un 5,82% del cost real de les activitats del projecte 
presentat que té un pressupost estimat de 61.800,00,-€. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions 
o ens públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar 
el cost de l’activitat subvencionada. 
 
Sisè. Actuació subvencionada i termini de realització.  
Es subvenciona les despeses derivades de la seva activitat realitzats en l'exercici 
2014. 
 
Setè. Declaració i obligacions del beneficiari. 
El beneficiari declara que es troba al corrent en el compliment  de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits 
exigits a l’art. 13 de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari. 
 
Són obligacions del beneficiari: 
a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de 

beneficiari de l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions 
fiscals amb l’ajuntament de Ripollet. 

b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de 
la seguretat social. 
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c) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat 
subvencionada, i acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni. 

d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions o 
ajudes finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de 
control financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament. 

f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés 
el cas, que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet 

 
Vuitè. Pagament de la subvenció.  
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un únic pagament de 
l’import acordat. Que s’abonarà a comptar des de la signatura del present 
conveni.  
 
Novè. Òrgan Gestor.  
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció el Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Ripollet. Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta 
subvenció serà gestionat per l’òrgan esmentat.  
 
Desè. Justificació.  
El termini màxim és de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2014, es ha 
dir, abans del 31 de març de 2015, seguin els procediments establers en les 
normatives vigents de subvencions. 
 
La justificació haurà de ser del total del cost real del projecte subvencionat, i 
s’haurà de presentar a l’òrgan gestor el compte justificatiu de l’ajuda, que 
contindrà la següent documentació: 
1. Memòria justificativa signada pel beneficiari o representant legal indicant 

les activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els 
resultats obtinguts. 

2. Relació subscrita pel beneficiari o el seu representant comprensiva de la 
totalitat de les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament 
desglossades i detallades, s’acompanyarà relació d’originals o còpia 
compulsada de les factures i despeses per import igual al cost del projecte o 
activitat subvencionada, sense que en cap cas el cost total del projecte 
pugui ser inferior al de la subvenció. 

3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. 
Aquestes factures podran correspondre a la compra de material, lloguer d 
l’espai i a la contractació de personal necessari pel desenvolupament del 
projecte o  altres d’indole similar. 

4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del 
programa. Aquest certificació serà necessària en cas de que els justificants 
de la despesa es refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no 
sigui possible acreditar mitjançant factures. S’accepta un marge del 10% de 
les despeses de la subvenció atorgada. 

5. Declaració signada pel beneficiari o el seu representant relativa a la 
inexistència d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa 
finalitat o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que 
hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i procedència. 
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6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda 
escrita i gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-
ne editat cap. 

 
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini 
establert, aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta 
sol·licitud haurà de fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini 
obligatori i en la mateixa hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen 
presentar la justificació dins del termini previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, 
i en funció  dels motius al·legats, l’Ajuntament podrà concedir aquesta 
ampliació. 
 
Onzè. Reintegrament.  
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el Títol II de la 
LGS. 
 
Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.  
Aquest conveni té naturalesa administrativa, en tot allò no previst en aquest 
conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, i la resta de la 
legislació de règim local reguladora de subvencions públiques i del procediment 
administratiu. 
 
El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure 
totes les dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que 
consten en l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal 
de fer un ús de les mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal 
d’informació, d’acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal.”  

 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
11. ADDENDA CONVENI COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMEN T 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L 
PROJECTE TALLERS APRENENTATGE PROFESSIONAL (TAP) PE L CURS 
2014/15. 
Vista la proposta emesa per la cap d’Educació, amb el vistiplau de la regidora delegada, 
prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar la signatura de l’addenda del Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament, per tal de 
portar a terme el projecte Tallers d’Aprenentatge Professional (TAP) als tres instituts 
públics del municipi, durant el curs escolar 2014-2015. 
 
Segon. Aprovar la despesa, en concepte de monitoratge per als tallers TAP, que se’n  
deriva d’aquest projecte, segons clàusula sisena del Conveni, per un import total de  
9.954€, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 02.321.22699 – Projectes Educatius, 
del vigent pressupost municipal.  
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Tercer. Aprovar la despesa màxima, en concepte de material fungible per als tallers 
TAP, que se’n pugui derivar d’aquest projecte de 2.396 €, que s’imputarà igualment a 
l’aplicació pressupostària 02.321.22699 – Projectes Educatius, del vigent pressupost 
municipal.  
 

“ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLE T 
PER AL PROJECTE TALLERS D’APRENENTATGE PROFESSIONAL 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS 
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR.  
 
Barcelona, 31 de juliol de 2014 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 
169/2011 de 18 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos 
òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET 
 
La senyora Rosa M. Martín Arjona, alcaldessa accidental de Ripollet, en virtut 
de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
EXPOSEN: 
 
Que amb data 30 de juny 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Ripollet per al projecte Tallers 
d’Aprenentatge Professional d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria dels instituts de secundària. 
 
Que aquest Conveni de col·laboració ha estat vigent des del curs acadèmic  
2009-10 fins al curs  2013-2014. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Ripollet valoren 
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora 
de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària 
obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva 
integració escolar, social i laboral. 
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Que l’Ajuntament de Ripollet ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a 
les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,  
 
ACORDEN:  
 
PRIMER. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet en 
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament 
secundari obligatori, a través del projecte Tallers d’Aprenentatge Professional 
per al curs acadèmic  2014-2015.” 
 

Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
12. ACCEPTACIÓ SUPORT TÈCNIC PER LA REFORMULACIÓ DE L PLA 
LOCAL DE JOVENTUT DE RIPOLLET, PER PART DE LA DIPUT ACIÓ DE 
BARCELONA. 
Vista la documentació que consta a l’expedient, d’acord amb la proposta formulada pel 
tècnic de Joventut i Ciutadania, l’informe emès per la interventora municipal i amb el 
vistiplau del  regidor delegat de Joventut i Ciutadania, i segons la notificació de la 
Diputació de Barcelona sobre l’atorgament de suport tècnic, aprovats per Junta de 
Govern de la Diputació en data 3 de juny de 2014, dins l’àmbit del Catàleg de serveis 
2014 en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, s’acorda: 
 
Únic. Acceptar el suport tècnic amb motiu de la reformulació del Pla Local de Joventut 
de Ripollet, en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona amb codi 14/Y/108449.  
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
13. INCREMENT CÀNON DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUI OSC-BAR 
A L’ÀREA DE LES BARBACOES DEL PARC PINETONS. 
Vista la proposta emesa per la TAG de Serveis Econòmics, el cap coordinador de 
Serveis Territorials i la tècnica de Medi Ambient, amb el vistiplau de les regidores 
delegades de Serveis Econòmics i Medi Ambient, prèviament informada per la 
interventora accidental, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar l’increment del cànon del contracte administratiu de la concessió 
administrativa per a l’explotació del quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del parc 
Pinetons de Ripollet, aplicable des de l’1 de juny de 2014 a l’1 de juny de 2015, que 
satisfà el senyor Francisco García Salcedo, com adjudicatari del referit contracte. 
L’increment practicat serà del 0,2% segons resulta de l’aplicació de l’IPC estatal 
resultant de les dotze mensualitats immediatament anteriors, és a dir des de maig de 
2013 a maig de 2014, del qual resulta un cànon total anual amb l’actualització realitzada 
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de 2.858,91€ (2.853,20€ cànon inicial + 5,71€ actualització), sense incloure l’IVA ja 
que aquest cànon està exempt del referit impost. L’import mensual resultant per tant 
serà de 238,24€. 
 
Tanmateix el concessionari haurà de satisfer les quantitats meritades i no satisfetes des 
de l’1 de juny de 2014 fins al moment en que es porti a terme la notificació del present 
acord. 
 
Segon. Notificar aquest acord al senyor Francisco García Salcedo  i a l’Àrea de Serveis 
Econòmics (Intervenció i Unitat de contractació i compres). 
 
Tercer. 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. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
14. AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES. 
14.1. Mitjançant escrit de data 9 de desembre de 2013, registrat d’entrada amb número 
12587, el senyor Óscar SÁNCHEZ LEÓN, va presentar davant aquest ajuntament una 
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat 
consistent en comerç de material d’oficina i equips informàtics, ubicat al c. Afores, 36 – 
local 3. 
 
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 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 
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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 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:  
• Disposarà almenys 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 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-SI1 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

• El local disposarà com a mínim de 2 blocs autònoms d'enllumenat 
d’emergència, en compliment de l’apartat 2 del DB-SUA4 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), 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 12 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, i en particular els serveis higiènics, 
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 
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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. 

• 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 9 de juliol 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 del present acord 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-13-1259, a nom del senyor Óscar SÁNCHEZ 
LEÓN, consistent en comerç de material d’oficina i equips informàtics, ubicat al c. 
Afores, 36 – local 3. REF. CADASTRAL : 9748312DF2994H0018RA.  
 
Segon. El senyor Óscar SÁNCHEZ LEÓN, exercirà l’activitat innòcua abans 
esmentada de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la 
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documentació aportada pel propi interessat, i d’acord amb les condicions que consten en 
els informes dels tècnics municipals transcrits en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 884,89 €, ja ingressats. 
 
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 la resolució, 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. 
 
14.2. Mitjançant escrit de data 9 de gener de 2014, registrat d’entrada amb número 194, 
la senyora Mª Rosario García Garrucho, en representació de l’empresa PROTEJA 
SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL, 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 d’instal·lador de sistemes de seguretat, ubicat a la 
rambla Sant Jordi, 134 – local 3. 
 
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 31 de març de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic: 
FAVORABLE. 
 
En data 1 de juliol 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/OME) i és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona 
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urbanística, clau 13b, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en 
data 31 de març de 2014. 
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:  
• Aquesta autorització no inclou la fabricació o manipulació de materials 

(taller). 
• No emmagatzemarà productes perillosos, pulverulents, granulats, 

combustibles ni residus. 
• Instal·larà almenys un extintor d'incendis de pols polivalent ABC, d’eficàcia 

mínima 21A-113B, visible, proper a l’entrada, accessible i degudament 
senyalitzat (UNE 23033-1), comptarà amb les revisions que li pertoquin 
segons Reial Decret 1942/1995. 

• 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), per tant, l’ample mínim d’aquestes 
portes serà de 0,80 m. La porta de sortida de l’establiment tindrà un sistema 
de fàcil i ràpida obertura, sense obstacles, sense haver d’utilitzar clau i no 
podrà envair la via pública.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 11 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, per canvi d’ús, 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 tendirà a no superar 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 



                                                                Acta Junta Govern Local núm. 26/2014, de 28 de juliol        20 
 

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 l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti 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 0,45m. 

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 9 de juliol 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 del present acord 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-14-22, a nom de l’empresa PROTEJA 
INSTALACIONES SEGURIDAD, SL, consistent en oficina comercial oberta al públic 
d’instal·lador de sistemes de seguretat, ubicat a la rambla Sant Jordi, 134 – esc. A – 
local 2. REF. CADASTRAL : 0541505DF3904B0003SD.  
 
Segon. L’empresa PROTEJA INSTALACIONES DE SEGURIDAD, 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 del present acord. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
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Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 767,70€, ja ingressats. Pendent d’ingressar 180,18€. (m2 46,68 m2) 
 
Cinquè.  Notificar el present acord al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu 
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. 
 
14.3. Mitjançant escrit de data 16 de gener de 2014, registrat d’entrada amb número 
433, l’empresa RIPOLLET SERVEIS IMMOBILIARIOS, SL,  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 de serveis immobiliaris 
ubicat a la rambla Sant Jordi, 34 – local (cantonada c. Ceranova). 
 
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 3 de juliol 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/OME) i és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona 
urbanística, 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:  
• No emmagatzemarà productes perillosos, pulverulents, granulats ni 

combustibles. 
• L’extintor d'incendis instal·lat serà de pols polivalent ABC, d’eficàcia mínima 

21A-113B, visible, accessible i degudament senyalitzat (UNE 23033-1), 
comptarà amb les revisions que li pertoquin segons Reial Decret 1942/1995. 

• L'enllumenat d’emergència complirà l’establert a l’apartat 2 del document 
DB-SUA4 del Codi Tècnic de l’Edificació (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. 
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• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert 
als apartats 4 i 6 del DB-SI3 (CTE), per tant, l’ample mínim d’aquestes 
portes serà de 0,80 m. La porta de sortida de l’establiment tindrà un sistema 
de fàcil i ràpida obertura, sense obstacles i sense haver d’utilitzar clau.  

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 19 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 canvi d’activitat de la Taula d’Accessibilitat a 
les Activitats a Catalunya (TAAC), versió novembre de 2013. 

• Les dependències de l’establiment 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 tendirà a no superar 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.    

• Complirà l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti 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. 

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.>> 
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En data 9 de juliol 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 del present acord 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-14-66 a nom de l’empresa RIPOLLET 
SERVEIS IMMOBILIARIS, SL, consistent en oficina comercial oberta al públic de 
serveis immobiliaris, ubicat a  la rambla sant Jordi, 34 – local (cantonada c. Ceranova). 
REF. CADASTRAL : 9944501DF2994D0001TU.  
 
Segon. L’empresa RIPOLLET SERVICIOS INMOBILIARIOS, 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 del 
present acord. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 1.033,50€, pendent d’ingressar. 
 
Cinquè.  Notificar el present acord al titular de l’activitat. 
 
Sisè. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu 
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. 
 
14.4. Mitjançant escrit de data 16 de gener de 2014, registrat d’entrada amb número 
424, la senyora Mónica ABELLÓ CORTES, va presentar davant aquest ajuntament una 
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat 
consistent en oficina i despatx professional de serveis jurídics, ubicat al c. Padró, 42 – 
planta 1, local A (oficina 1). 
 
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. 
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En data 7 de juliol 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/OME) i és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona 
urbanística, clau 12R, 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:  
• No emmagatzemarà productes perillosos, pulverulents, granulats ni 

combustibles. 
• L’extintor d'incendis instal·lat serà de pols polivalent ABC, d’eficàcia mínima 

21A-113B, visible, accessible i degudament senyalitzat (UNE 23033-1), 
comptarà amb les revisions que li pertoquin segons Reial Decret 1942/1995. 

• Disposarà com a mínim de 3 blocs autònoms d'enllumenat d’emergència, en 
compliment de l’apartat 2 del DB-SUA4 del Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), així com també ho compliran els recorreguts d’evacuació fins a la 
sortida d’edifici. 

• La resistència al foc d’elements que delimitin sectors d’incendi (altres 
activitats i/o usos), serà almenys EI 60 per a parets, REI 60 per a sostres, EI2 

30-C5 per a portes i R60 per a elements estructurals. 
• 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 fins a la sortida 
d’edifici compliran l’establert als apartats 4 i 6 del DB-SI3 (CTE), per tant, 
l’ample mínim d’aquestes portes serà de 0,80 m, amb sistema de fàcil i 
ràpida obertura (sense clau en sentit d'evacuació) i sense obstacles. 

• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 11 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 canvi d’activitat de la Taula d’Accessibilitat a 
les Activitats a Catalunya (TAAC), versió novembre de 2013. 

• Les dependències de l’establiment, i en especial 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 tendirà a no superar 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 
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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.    

• Complirà l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua. 
• L’enllumenat que afecti 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. 

• Les dimensions i característiques de cartells i rètols publicitaris 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 9 de juliol 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 del present acord 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, expte. XI-14-77, a nom de la senyora Mónica 
ABELLÓ CORTES, consistent en despatx d’advocats i oficina, ubicat al c. Padró, 42 – 
1º A. REF. CADASTRAL : 9745601DF2994F0001UW.  
 
Segon. La senyora Mónica ABELLÓ CORTES, 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 del present acord. 
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Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 900,18€, ja ingressats. 
 
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 la resolució, 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. 
 
14.5. Mitjançant escrit de data 3 d’abril de 2014, registrat d’entrada amb número 3299,  
la mercantil ECOLECTRIC SUMINISTROS, SL, va comunicar davant aquest 
ajuntament el canvi de nom d’una activitat consistent en magatzem de material elèctric, 
ubicat al carrer Torrent Tortuguer, 9 – nau D, ja comunicada per l’anterior titular, la 
mercantil ECOELECTRIC INSTALACIONES, SL, i aprovada mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia  núm. 810/2010, de 5 de juliol. 
 
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 1 de juliol de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que és del tenor 
literal següent:    
 

<<Vista la sol·licitud presentada mitjançant instància amb Reg. d’Ent. 
2014003299, de 3 d’abril de 2014,  per Jaume Mogas Moreno amb NIF 
46609334-H en representació de ECOELECTRIC SUMINISTROS S.L., amb la 
finalitat d’efectuar un canvi de titular en una activitat innòcua amb memòria 
tècnica de seguretat destinada a magatzem de material elèctric, ús industrial, 
amb superfície útil de 626,01 m2 (construïda ~650 m2) en P.B. i P.1, i 98,28 m2 
de pati, ubicada al carrer Torrent Tortuguer nº 9 - nau D, amb Ref. Cadastral nº 
9152804DF2995C0004ZK, d’aquest terme municipal. Examinada la 
documentació aportada (certificat tècnic de 26 de febrer de 2014 amb Visat nº 
135101), d’ella es desprèn que l’establiment, l’activitat i les instal·lacions 
continuen amb les mateixes característiques i sota les mateixes condicions amb 
les que es va atorgar l’anterior autorització en règim de comunicació de 
l’activitat (expedient XC-09-143), mitjançant Resolució d’Alcaldia nº 810/2010, 
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de 5 de juliol de 2010. Per tant, des del punt de vista tècnic, considero que pot 
donar-se per assabentada la comunicació de canvi de titularitat sol·licitada, 
quedant el nou titular subrogat als drets i obligacions derivats de la llicència o 
autorització transmesa, d’acord amb l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
sempre que no s’alterin l’activitat ni les seves instal·lacions.>> 
 

En data 9 de juliol 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 del present acord 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,  del 
canvi de nom d’una activitat innòcua consistent en magatzem de material elèctric, 
ubicat al c. Torrent Tortuguer, 9 – nau D, a favor de la mercantil ECOELECTRIC 
SUMINISTROS, SL . (Exp. XI-14-809) . 
Ref. Cadastral : 9152804DF2995C0004ZK. 
 
Segon. La mercantil ECOELECTRIC SUMINISTROS, 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 
l’informe del tècnic municipal transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 834,77€, ja ingressats.    
 
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 la resolució, 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. 
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14.6. Mitjançant escrit de data 6 de maig de 2014, registrat d’entrada amb número 4609, 
la senyora Maria Dolors SERRAL SOLER, en representació de l’empresa COPCISA, 
SA, va presentar davant aquest ajuntament una comunicació prèvia fent avinent la seva 
intenció de canvi de nom d’activitat d’oficina comercial, ubicat al c. Balmes, 8  – 1r. 7a. 
i 1r. 8a., ja autoritzada a l’anterior titular, l’empresa UTE CARRIL BUS-VAO, C58. 
per Resolució de l’Alcaldia núm. 1501/2009, de data 14 de desembre. 

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 26 de juny de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que  és del tenor 
literal següent:  
 

<<Vista la sol·licitud presentada mitjançant instància amb Reg. d’Ent. 
2014004609, de 6 de maig de 2014,  per Maria Dolors Serral Soler en 
representació de COPCISA S.A. amb NIF A08190696, amb la finalitat 
d’efectuar un canvi de titular en una activitat innòcua amb memòria tècnica de 
seguretat destinada a oficina comercial, ús administratiu/ comercial, amb 
superfície construïda ~235 m2 (útil de 219,54 m2), ubicada al carrer Balmes nº 8 
– 1r 7a i 1r 8a, d’aquest terme municipal. Examinada la documentació 
aportada, d’ella es desprèn que el nou titular és coneixedor que l’establiment, 
l’activitat i les instal·lacions han de continuar amb les mateixes característiques 
i sota les mateixes condicions amb les que es va atorgar l’anterior Règim de 
comunicació de l’activitat (expedient XC-09-725), mitjançant Resolució 
d’Alcaldia nº 1501/2009 de 14 de desembre de 2009. Per tant, des del punt de 
vista tècnic, considero que pot donar-se per assabentada la comunicació de 
canvi de titularitat sol·licitada, quedant el nou titular subrogat als drets i 
obligacions derivats de la llicència o autorització transmesa, d’acord amb 
l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sempre que no s’alterin l’activitat ni 
les seves instal·lacions.>> 

 
En data 9 de juliol 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 del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635 d’11 
de juny de 2011. 
 
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, expte. XI-14-1492, a nom de l’empresa COPCISA, 
SA, consistent en oficina comercial, ubicat al c. Balmes, 8 – 1r. 7a. i 1r. 8a.  
 
Segon. L’empresa COPCISA, SA, 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 del present acord. 
 
Tercer. Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal corresponent. 
 
Quart. Aprovar la liquidació en concepte de taxes municipals següent: 
Drets: 403,78 €, ja ingressats. 
 
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 la resolució, 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) 
 
15. BAIXES D’ACTIVITATS. 
15.1. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 133/1996, de 21 de març es va autoritzar al 
Sr. Juan Marcet Vila, per a l’obertura de l’activitat de fabricació i reparació de màquines 
de cosir  ubicat al c. Besòs, 5.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 28 de març de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, aquesta activitat no s’exerceix. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
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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. Donar  de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
X.93.9 (3402.93.9) Sr. Juan MARCET VILA, fabricació i reparació de màquines de 
cosir ubicat al c. Besòs, 5.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa, 
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.2. Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 508/1999, de data 8 de setembre, es va 
concedir autorització per a l’activitat de planxat industrial de peces de vestir ubicat al c. 
Indústria, 35, a nom de l’empresa ACABADOS VESPAN, SL.   
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 17 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
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X.96.19 (3402.96.19). ACABADOS VESPAN, SL, planxat industrial de peces de vestir 
ubicat al c. Indústria, 35. 
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.3. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 31 de juliol de 1996, es va concedir 
llicència d’instal·lació de l’activitat de venda al detall de fruites i verdures, al c. Josep de 
Viure, 1, a nom de l’empresa FRUTAS UNIDAS, SL.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 7 d’abril de 2014,  l’enginyer municipal  ha emès informe del qual es constata 
que, aquesta empresa no exercer l’activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat : 
 
X.96.21 (3402.96.21). FRUTAS UNIDAS, SL, venda al detall de fruites i verdures 
ubicat al c. Josep de Viure, 1.   
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
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que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.4. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 37/2000, d 20 de gener de 2000, es va 
autoritzar l’obertura de l’activitat de venda a l’engròs d’aus i ous amb magatzem 
frigorífic i annexes al c. Ceranova, 22, a nom del senyor Antonio EGEA TORRES.   
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 16 d’abril de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
X.98.231 (3402.98.92). Sr. Antonio EGEA TORRES, venda al major d’aus i ous amb 
magatzem frigorífic i annexes ubicat al c. Ceranova, 22.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 en el termini de sis mesos a 
comptar  a partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
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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 estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.5. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 19 de setembre de 2001, es va 
concedir autorització d’activitat innòcua de perruqueria ubicat al c. Tamarit, 23, a nom 
de la senyora Mª Angeles MONTENEGRO GARCIA.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 16 d’abril de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
X.01.249 (3401.01.48). Mª Ángeles MONTENEGRO GARCÍA, perruqueria ubicat al c. 
Tamarit, 23 – baixos.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.6. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 19 de novembre de 2003, es va 
concedir autorització d’activitat innòcua de comerç al detall de productes alimentaris 
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amb venedor ubicat al c. Balmes, 1 – X, a nom de la senyora Rosario PLAZA 
RINCÓN.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 4 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
XI-03-305. Sra. Rosario PLAZA RINCÓN, comerç al detall de productes d’alimentació 
ubicat al c. Balmes, 1- X   
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.7. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 12 de juliol de 2006, es va concedir 
autorització d’activitat innòcua d’oficina d’administració pública ubicada al c. Padro, 9 
– local, a nom de l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO 
DE BARCELONA.   
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
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En data 17 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
XI-06-213. ORGANISME DE GETIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, oficina d’administració pública ubicada al c. Padró, 9 – local.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.8. Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 36/2013, de 15 de gener, es va concedir 
llicència ambiental per a l’activitat de taller de reparació de vehicles (planxa i pintura) 
ubicat al c. Tamarit, 132, a nom de l’empresa PROAUTO RIPOLLET, SCP.   
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 17 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 



                                                                Acta Junta Govern Local núm. 26/2014, de 28 de juliol        36 
 

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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat : 
 
XC-08-785. PROAUTO RIPOLLET, SCP, taller de reparació de vehicles (planxa i 
pintura) ubicat al c. Tamarit, 132.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.9. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 14 d’octubre de 2009, es va concedir 
autorització d’activitat innòcua de venda de consumibles informàtics i video-consoles 
ubicat al c. Balmes, 1 – Z, a nom del senyor Santiago GARCÍA FERNÁNDEZ. 
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 4 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
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XI-09-578. Sr. Santiago GARCÍA FERNÁNDEZ, venda de consumibles informàtics i 
videoconsoles ubicat al c. Balmes, 1-Z.  
  
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.10. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 8 de març de 2010, es va concedir 
autorització d’activitat innòcua de comerç de vehicles quadricicles, ubicada al c. 
Balmes, 1 – O, a nom de l’empresa CHICO AUTOMOVILES, SL.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 4 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
XI-10-32. CHICO AUTOMOVILES, SL, venda de vehicles ubicat al c. Balmes, 1 – O.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
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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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.11. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 8 de març de 2010, es va concedir 
autorització d’activitat innòcua de servei de missatgeria ubicat al c. Indústria, 27  (local 
2), a nom de l’empresa TÈCNIQUES DULCET, SL.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 16 d’abril de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es constata 
que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
XI-09-828. TECNIQUES DULCET, SL, servei de missatgeria ubicat al c. Indústria, 27 
(local 2).  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
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La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.12. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 18 de febrer de 2013, es va concedir 
autorització d’activitat innòcua de comerç al detall de productes d’alimentació en 
general, fruita, verdura i pa i recàrrega de mòbil ubicat a la rambla Sant Jordi, 130,  a 
nom de l’empresa NOOR GUESS 786, SL.   
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 17 de juny de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat. 
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
 XI-11-806. NOOR GUESS 786, SL, comerç al detall de productes d’alimentació en 
general, fruita, verdura i pa  i recàrrega de mòbil ubicat a la rambla Sant Jordi, 130.  
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
15.13. Mitjançant instància núm. 4586, de data 20 d’abril de 2012, es va sol·licitar 
autorització per part de l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, per tal de legalitzar una oficina d’atenció al 
client al c. Pau Casals, 25.  
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La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de protecció i control ambiental de les activitats, en 
el seu article 66, estableix la comunicació a l’òrgan ambiental competent, del cessament 
de les activitats incloses en els annexos I, II i III. 
 
En data 16 d’abril  de 2014,  l’agent mediambiental ha emès informe del qual es 
constata que, l’activitat no s’exerceix al c. Pau Casals, 24, que s’ha traslladat a un altre 
emplaçament.  
 
És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció del present acord en 
exercici de les competències delegades per l’alcalde per Resolució d’Alcaldia 635/2011, 
d’11 de juny, apartat primer, epígraf 5, lletra c).  
 
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. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del 
cessament efectiu de l’activitat: 
 
XI-12-427. SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
SA, oficina d’atenció al client ubicada al c. Pau Casals, 25. 
 
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte  que posa fi a la via administrativa,  
es podrà  interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que aprovà 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 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 es podrà  presentar, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
16. RENÚNCIA HORT NÚM. 49 SECTOR BARICENTRO. 
Vista la instància presentada en data 26 de juny de 2014, núm. de registre d’entrada 
7069, pel senyor Saturnino Montero García, adjudicatari de l’hort núm. 49 de propietat 
municipal situat al sector Baricentro, que va ser cedit provisionalment a aquest senyor 
mitjançant conveni de data 26 de maig de 2000, pel qual presenta la renuncia a 
l’adjudicació i sol·licita la devolució de la fiança dipositada. 
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Vist l’informe de l’agent mediambiental de data 23 de juliol de 2014, del qual es 
desprèn que l’hort núm. 49 es troba en bon estat de conservació, i, de conformitat amb 
la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, així com de la 
tècnica de Medi Ambient, amb el vistiplau de la regidora delegada de Medi Ambient, 
prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:  
  
Primer. Exercir el dret de recuperació de l’hort núm. 49 de propietat municipal situat al 
sector Baricentro. 
 
Segon. Aprovar el reintegrament de 90,15€, en concepte de devolució de fiança 
ingressada el seu dia pel senyor  Saturnino Montero Garcia. 
 
Tercer. 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. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
17. AUTORITZACIÓ DE GUAL. 
Vista la proposta emesa pel el cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, s’acorda:  
 
Primer. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació 
i ordenances municipals, la instal·lació de gual, d’acord amb la instància presentada, 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. VP13-007-X0161. A la mercantil Encopim SL, representada pel senyor Manuel 
Rodríguez Rodríguez, una placa pel gual de la carretera Santiga núm. 100-108, naus 19 
i 20.  Prescripcions: 1) Es procedeix a incloure el gual amb placa amb una llargària de 
8,50 ml 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 31,00€ 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 
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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 (5) 
 
18. APROVACIÓ DEL PROJECTE REMODELACIÓ I MILLORES A L PARC 
GAUDI. 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el Projecte de remodelació i millora al parc 
Gaudi, que seran executats pel Patronat Municipal d’Ocupació, als efectes de donar 
compliment a la obligació d’efectuar el manteniment de les zones verdes, d’acord amb 
el que estableix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim Local.  
 
Els articles 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 235 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 regulen la classificació de les obres de conservació i 
manteniment, així com el procediment d’aprovació, com el cas que ens ocupa. 
 
Es la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del present projecte, 
segons el que ve establert en el punt primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
635/2011, d’11 de juny, de delegació de competències. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els 
informes tècnics i jurídics emesos, d’acord amb les competències que atribueix a les 
corporacions locals la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Projecte de remodelació i millora del Parc Gaudi, amb un valor 
estimat de 99.639,88€ (IVA exclòs) més 20.924,38€, en concepte del 21% d’IVA, 
resultant un preu de contracte de 120.564,26€ (21% d’ IVA inclòs), segons resum de 
pressupost per contracte.  
 
Segons resum pressupost per administració el pressupost d’execució material és de 
83.730,99€ més 13.184,49€, en concepte del 21% d’IVA del material i mitjans 
auxiliars, resultant un preu total d’execució per administració de 96.915,49 € (21% 
d’IVA inclòs). 
 
Segon. Publicar el present acord en la web d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,  es podrà 
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’haurà  d’entendre 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 
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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 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. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
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’alcaldessa accidental                                               
 
 
 
 
  
           Carles Casellas Ayén     Rosa María Martín Arjona                       
 
 


