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A la Casa Consistorial de la Vila de Ripollet, el dia 6 de juny de 2007, essent les 13.00 
hores, es constitueix la Junta de Govern Local, per tal de celebrar sessió ordinària, amb  
l’assistència de les persones que a continuació s’indiquen, prèviament convocades a 
l’efecte: 
 
President: L’Il·lm. Sr. Juan PARRALEJO ARAGONESES, Alcalde President.  
 
Regidors/es, senyors/es: 
- Rosa María MARTÍN ARJONA,  
- Francesc Xavier PEÑARANDO MOREA, 
- Malika ZEDJAOUI, 
- Manuel MUÑOZ GÓMEZ  
- i Inmaculada VIERA HERNÁNDEZ.  
 
Estan assistits per mi, el Vicesecretari en funcions de Secretari, Víctor SILES MARC,  
que dono fe de l’acte; hi és també present la Interventora accidental senyora Neus 
COMAS PINTO.  
 
La presidència declara oberta la sessió per haver-hi quòrum suficient, s’entra a conèixer 
els assumptes que integren l’ordre del dia, i s’adopten per unanimitat els següents 
acords, llevat que en l’acord respectiu s’assenyali expressament la votació efectuada i el 
seu resultat. 
 
ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 10/2007, corresponent al dia 23 de maig. 
 
A continuació i en exercici de les facultats delegades a aquesta Junta per resolució de 
l’Alcaldia de data 16 de juny de 2003, s’adopten els següents acords : 
 
APROVACIÓ DE FACTURES 
2. Aprovar les factures que figuren a la  relació núm. 9,  de data 5 de juny de 2007, per 
un import de 352.287,18€, corresponent a les factures del mes d’abril, prèviament 
informades per la Intervenció. 
 
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES ANTICIPADES PER TRESORERIA 
3. Aprovar  la relació núm. 2/2007 de despeses anticipades per Tresoreria, per atendre 
el funcionament dels serveis que comença amb l’operació 2003/7779, per un import de 
1.977,00 €, i acaba amb l’operació 2007/1216, per un import de 200,00 €, així com la 
liquidació, en tot cas, dels saldos corresponents. 
 
ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIPALS  
 
• Impost sobre béns immobles 
4. Exp. 07-5627. Estimar la reclamació presentada pel senyor Jorge Igualada Porcel  i 
donar de baixa els rebuts d’IBI  núm. 07/1355116, de la finca situada al carrer Calvari, 
139-141 C 0101, per un import de 258,38 €; el rebut d’IBI 07/1355177, de la finca 
situada al carrer Calvari, 139-141 C SM12, per un import de 30,23 € així com el rebut 
d’IBI núm. 07/1355176, de la finca situada al carrer Montcada, 58 1 S1 09, per un 
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import de 27,18 €, motivat per un error material a la titularitat, segons es desprèn 
d’escriptura de compravenda amb data 17 de juliol de 2006, i aprovar les liquidacions 
núm. 07/1366752, 07/1366755 i 07/1366753, pel mateix concepte i import, a nom de la 
senyora Maria Asunción Fernández Guerrero, com a actual titular de les finques.   
 
5. Exp. 07-5651. Estimar la reclamació presentada pel senyor Joaquim Feijoo 
Puigdollers, en representació de l’empresa Immobiliària Feper del Vallès, SA i donar 
de baixa el rebut d’IBIU núm. 07/1355638, de la finca situada al carrer Sant Josep, 39 
1 -1 04, per un import de 38,41 €, motivada per un canvi de titularitat, segon es desprèn 
d’escriptura de compravenda on consta com a data de transmissió el 24 de març de 
2006 i aprovar la liquidació 07/1367837, pel mateix concepte i import a nom del senyor 
Pedro Gómez Fonseca, com a actual titular de la finca. 
 
6. Exp. 07-5682. Estimar la reclamació presentada per la senyora Maria Teresa Felip 
Mouteira i donar de baixa el rebut d’IBIU núm. 07/1360097, de la finca situada al 
carrer Sant Sebastià, 7 1 01 03, per un import de 142,48 €, motivada per un canvi de 
titularitat, segon es desprèn d’escriptura de compravenda on consta com a data de 
transmissió el 7 d’abril de 2006 i aprovar la liquidació 07/1367835, pel mateix 
concepte i import a nom del senyor Francisco Javier Campaña Rial, com a actual 
titular de la finca. 
 
7. Exp. 07-5795. Concedir la bonificació del 30% del rebut d’IBI per l’any 2007 fins al 
2009 per titularitat de família nombrosa, als senyors Jordi Bara Rull i Esmeralda 
Guinart Cortes, de la finca situada al Carrer Calvari, 108 1 02 01, referència 
cadastral: 0042109DF3904A0008DO segons títol de F.N. núm 8/000654/2007, es 
concedeix, d'acord amb allò que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora  de 
l’impost sobre béns immobles, en l’art. 5.3. 
Procedir a la devolució de la quantitat de 67,29 € corresponent al percentatge de 
bonificació abans esmentat, del rebut d’IBI núm. 07/1352753 -exercici 2007- amb 
import total de 224,30 €, condicionat a l’aportació de l’original del rebut abonat 
íntegrament, així com núm. de compte. 
L’òrgan competent resoldrà no obstant, previs els informes complementaris que 
procedeixin o jutgi oportú que s’emetin, allò que estimi més adient. 
 
8. Anul·lar, d’ofici, el rebut d’IBI 2007 núm. 07/1356123, a nom de Construcciones e 
Inmobiliaria Aselco, SA, corresponent a la finca: C/ Calvari, 117-123 S UE LO, amb 
referència cadastral: 0042451DF3904C0001IB, per import de 2638,99 €; donat que 
per error, s’ha emès el rebut sense la corresponent bonificació del 50% per inici 
d’obres, segons acord aprovat per aquesta Junta del dia 7 de febrer de 2007 i aprovar 
la liquidació núm. 07/1367906 per un import de 1319,49 €, amb la bonificació 
corresponent. 
 
9. Anul·lar, d’ofici, el rebut d’IBI 2007 núm. 07/1352317, a nom de Construcciones 
Cour-89, SA, corresponent a la finca: C/ Estrella, 8 T OD OS, amb referència 
cadastral: 9845610DF2994F0001UW, per import de 1825,13 €; donat que per error, 
s’ha emès el rebut sense la corresponent bonificació del 50% per inici d’obres, segons 
acord aprovat per aquesta Junta del dia 25 d’abril de 2007 i aprovar la liquidació núm. 
07/1367904 per un import de 912,57 €, amb la bonificació corresponent. 
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• Impost sobre activitats econòmiques 
10. Exp. 07-5250. Declarar la baixa del rebut núm. 1135287, exercici de 2006, a nom 
d’AGRUPAR AM, SL., amb un import de 617,72.-€, atès el certificat de l’Administració 
d’hisenda de Sant Cugat, mitjançant el qual es certifica que procedeix la baixa de 
l’activitat amb data 30 d’abril de 2002, malgrat que la baixa ha estat segellada per 
l’esmentada Administració amb data 20 de març d’enguany. 
 
11. Donar d’alta les liquidacions corresponents al 4t. trimestre de l’exercici de 2006, 
que tot seguit es detallen en la relació adjunta per un import de 1.552,89.-€ (1.294,84.-
€, corresponents a quota municipal i 303,05.-€, a recàrrec provincial) que comença per 
Promotora Inmobiliaria Metropolis, SL, i finalitza per Banco Pastor, SA. 
 
12. Exp. 07-4285. Tornar la part proporcional d'1 trimestre, a l'empresa CENTRE 
MEDIC LES MORERES, SL, del rebuts que tot seguit es relacionen, corresponent a 
l'exercici de 2006, d’acord amb l’article 90 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en haver presentat baixa de l’activitat amb data 21 
de setembre de 2006: 

Rebut 
núm. 

Epígraf Import  rebut Rec. Prov. Impost Total € 

1135232 942.1 1.935,30 64,14 € 419,68 € 483,82€ 
1135345 942.1 1.830,92 60,68 € 397,04 € 457,72€ 

Les devolucions han d’aplicar-se al concepte 13000  de l’estat d’ingressos i al concepte 
40001 de no pressupostaris. I restaran pendents fins que s’aporti còpia de la baixa 
presentada a l’Agència Tributària. 
 
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
13. Exp. 07-3102. Desestimar el recurs presentat pel  senyor José Rodríguez Jiménez, 
referent a  l’exempció d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle 
matrícula 1700BBW, segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 
93.e, en atenció a què, examinada la documentació aportada, la persona acreditada no 
es la titular del vehicle per el qual es demana l'exempció. 
 
14. Exp. 07-5163.  Retornar 71,25 € al senyor José Rosa Gutiérrez de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el vehicle matrícula 
B-1505-NW del que era propietari el senyor Rosa, va ser baixa per renuncia en la 
Policia Local,  el dia 15 de maig de 2007, per la qual cosa, i d'acord estableix el R.D.L. 
2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix la devolució de la 
part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
15. Exp. 07-2891. (1) Atorgar al  senyor Antonio Fernández Sánchez,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2006 i  successius del  vehicle matrícula 6573 FBV, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100, conseqüentment retornar-li 
106,88 €  de l'autoliquidació núm. 1114033  de l'exercici 2006. 
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1148735 de import 142,50 € de l'exercici 2007. 
 
16. Exp. 07-3684. Retornar 62,85 € a la empresa Globalització de Serveis Tècnics SL 
de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el 
vehicle matrícula 7551 BZK del que era propietària aquesta empresa, va ser baixa 
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definitiva en la Prefectura de Trànsit,  el dia 22 de març de 2007, per la qual cosa, i 
d'acord estableix el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, 
procedeix la devolució de la part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era 
de 83,80 €. 
 
17. Exp. 07-3689. Retornar 106,87 € al senyor José Luis Sánchez Martínez, de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el vehicle 
matrícula B-3620-OJ del que era propietari el senyor Sánchez, va ser baixa en la 
Prefectura de Trànsit,  el dia 14 de febrer de 2007, per la qual cosa, i d'acord estableix 
el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix la 
devolució de la part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
18. Exp. 07-3594.  Atorgar al  senyor Juan Peinado Soto,  l’exempció d’aquest impost 
per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula 3452DXJ, segons estableix 
el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, examinada la 
documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de minusvalidesa en 
grau igual o superior al 33 per 100, conseqüentment retornar-li 177,55 €  del rebut 
núm. 1145880  de l'exercici 2007. 
 
19. Exp. 07-3585. Retornar 106,87 € al senyor José A. Peral Sabido de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el vehicle matrícula 
B-8819-GV del que era propietari el senyor Peral, va ser baixa en la Prefectura de 
Trànsit el dia 16 de febrer de 2007 per la qual cosa, i d'acord estableix el R.D.L. 
2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix la devolució de la 
part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
20. Exp. 07-3558.  Atorgar a la  senyora Mª Carmen Rivera López,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula 3724FGC, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100, conseqüentment retornar-li 83,80 
€  del rebut núm. 1146141  de l'exercici 2007. 
 
21. Exp. 07-3540.  Retornar 106,87 € a la senyora Gracia Chicón Pozo de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el vehicle 
matrícula B-8373-PC del que era propietari la senyora Chicón, va ser baixa en la 
Prefectura de Trànsit,  el dia 22 de març de 2007, per la qual cosa, i d'acord estableix 
el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix la 
devolució de la part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
22. Exp. 07-3530. (1) Bonificar el 100 per cent de la quota de l'impost, d'acord amb la 
O.F.M. núm. 3 article 5.b,  del vehicle matrícula B-9639-AK, a nom del senyor Javier 
Carballo Puentes,  per l'exercici 2007 i successius,  en atenció, a què, aquest vehicle te 
una antiguitat mínima de 25 anys des de la seva matriculació.   
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1160857 de l'exercici 2007  per un import de 25 € 
a nom del senyor Carballo. 
 
23. Exp. 07-3518. Desestimar el recurs presentat pel senyor Prudencio Frutos 
Alcarazo, referent al vehicle B-398590 bonificat amb el 100% de la quota des de l'any 
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2000, per la qual cosa no li correspon la devolució de cap dels exercicis anteriors, 
donat que ja no es varen liquidar.   
 
24. Exp. 07-3517. (1) Bonificar el 100 per cent de la quota de l'impost, d'acord amb la 
O.F.M. núm. 3 article 5.b,  del vehicle matrícula B-0479-DL, a nom del senyor 
Prudencio Frutos Alcarazo,  per l'exercici 2004 i successius,  en atenció, a què, aquest 
vehicle té una antiguitat mínima de 25 anys des de la seva matriculació el dia 22 de 
juny de 1978.  
(2) Retornar els exercicis que es relacionen a continuació: 
EXERCICI REBUT MATRICULA   IMPORT 
2004  540332 B0479DL   27,08 € 
2005  797651 B0479DL   29,00 € 
2006  1023962 B0479DL   30,00 € 
2007  1168016 B0479DL   30,00 € 
   TOTAL RETORNAR           116,08 € 
 
25. Exp. 07-3488-3538. (1) Atorgar al  senyor Luis Alejandre Muñoz,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula 6377BNW, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100. 
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1148559 de l'exercici 2007 per un import de 
142,50 € del vehicle 6377BNW a nom del senyor Alejandre. 
(3) No procedeix la devolució del rebut núm. 1020822 de l'exercici 2006, d'acord 
estableix l' Ordenança Fiscal Municipal núm. 3 en el seu article 4t.2. "Les exempcions 
sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que 
han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, 
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits 
establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost". En aquest cas, l'exempció ha 
estat sol·licitada amb posterioritat al meritament,  es un rebut de padró,  girat i que ja 
havia adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud. 
 
26. Exp. 07-3499.  Retornar 106,87 € a la senyora Carmen Amador del Olmo de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el 
vehicle matrícula B3867NX del que era propietari la senyora Amador, va ser baixa en 
la Prefectura de Trànsit,  el dia 7 de març de 2007, per la qual cosa, i d'acord estableix 
el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix la 
devolució de la part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
27. Exp. 07-5406. (1) Bonificar el 100 per cent de la quota de l'impost, d'acord amb la 
O.F.M. núm. 3 article 5.b,  del vehicle matrícula 6336BFF, a nom del senyor Alfonso 
López Picazos,  per l'exercici 2007 i successius,  en atenció, a què, aquest vehicle te una 
antiguitat mínima de 25 anys des de la seva matriculació el dia 17 d' agost de 1981. 
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1148528 de l'exercici 2007, per un import de 67,50 
€ del vehicle 6336BFF a nom del senyor López.  
 
28. Exp. 07-3458. Declarar la baixa del rebut núm. 1152831 de l'exercici 2007 per un  
import de 67,50 € i del vehicle matrícula B0966KD a nom de la senyora Manuela 
Ortega Margarito, en atenció a què, va ser transferit el dia 29 de novembre de 2006. 
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29. Exp. 07-3453. Retornar al  senyor Alvaro López del Rosario els imports dels rebuts 
d'aquest impost que es relacionen a continuació, en atenció a què, una vegada 
concedida l'exempció per aquesta Junta el dia 21 de febrer i  examinada la 
documentació aportada, procedeix la devolució dels exercicis des del 2004 i fins el 
2007. 
EXERCICI  REBUT  MATRICULA   IMPORT 
2004   548986  B7809UT   128,71 € 
2005   805489  B7809UT   137,70 € 
2006   1031443  B7809UT   142,50 € 
2007   1159268  B7809UT   142,50 € 
 
30. Exp. 07-3421.  Retornar 106,87 € al  senyor Manuel Fernández González de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el 
vehicle matrícula B-6575-PZ del que era propietari el senyor Fernández, va ser baixa 
en la Prefectura de Trànsit,  el dia 10 de gener de 2007, per la qual cosa, i d'acord 
estableix el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu article 96.3, en aquest cas, procedeix 
la devolució de la part proporcional de la quota  de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
31. Exp. 07-3433. Declarar la baixa del rebut núm. 1159068 de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B 7606 IU  a nom del senyor José Daniel 
Medina Casado en atenció a què, va ser transferit el dia 5 de desembre de 2006. 
 
32. Exp. 07-3354. Declarar la baixa del rebut núm. 1161136 de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B 9940 PC  a nom de la senyora Rosario 
Lledo Bernabé en atenció a què, va ser transferit el dia 19 de desembre de 2006. 
 
33. Exp. 07-3355. Declarar la baixa del rebut núm. 1147825 de l'exercici 2007 per un  
import de 67,50 € i del vehicle matrícula 5575DGB  a nom de la senyora Montserrat 
Vivo Rodríguez en atenció a què, va ser transferit el dia 13 de novembre de 2006. 
 
34. Exp. 07-3373. Declarar la baixa del rebut núm. 1158916 de l'exercici 2007 per un  
import de 67,50 € i del vehicle matrícula B 7429 UC  a nom de la senyora Cristina 
Gómez Valencia en atenció a què, va ser transferit el dia 29 de desembre de 2006. 
 
35. Exp. 07-3359. Declarar la baixa del rebut núm. 1145438 de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula 2993BYN  a nom del senyor Sebastián 
Jiménez Jiménez en atenció a què, va ser transferit el dia 28 de desembre de 2006. 
 
36. Exp. 07-3389. Declarar la baixa del rebut núm. 1158759  de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B7265NU  a nom del senyor David Gordillo 
Calero en atenció a què, va ser transferit el dia 23 de març de 2006. 
 
37. Exp. 07-3158.  (1) Atorgar a la  senyora Mª Isabel Cárdenas Flores,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula B6138KZ, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100, conseqüentment retornar-li 67,50 
€  del rebut núm. 1157725  de l'exercici 2007. 
(2) No procedeix la devolució del rebut núm. 1029719 de l'exercici 2006, d'acord 
estableix l' Ordenança Fiscal Municipal núm. 3 en el seu article 4t.2. "Les exempcions 
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sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que 
han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, 
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits 
establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost". En aquest cas, l'exempció ha 
estat sol·licitada amb posterioritat al meritament,  es un rebut de padró,  girat i que ja 
havia adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud. 
 
38. Exp. 07-3256.  Retornar al senyor Gabriel Ramos Soler les diferencies de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica dels exercicis 2005 i 2006 que es relacionen a 
continuació,  en atenció a què, el vehicle matrícula 9168 CKM del que es propietari el 
senyor Ramos, examinada la documentació aportada,  te una reducció en la càrrega 
útil de 300 kgs., des del dia 22 de juliol de 2004. 
EXERCICI MATRICULA  PAGAT CORRECTE DIFERENCIA 
2005  9168 CKM  159,50 € 80,95 € 78,55 € 
2006  9168 CKM  165,10 € 83,80 € 81,30 € 
   TOTAL A RETORNAR            159,85 € 
 
39. Exp. 07-3335. Declarar la baixa del rebut núm. 1161095  de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B9908PN  a nom de la senyora Ioana 
Dumitru en atenció a què, va ser transferit el dia 9 d'octubre de 2006. 
 
40. Exp. 07-3324. Declarar la baixa del rebut núm. 1158927  de l'exercici 2007 per un  
import de 67,50 € i del vehicle matrícula B-7445-GL  a nom del senyor Andrés Marques 
Garcia  en atenció a què, va ser transferit el dia 28 de març de 2006. 
 
41. Exp. 07-3291. Declarar la baixa del rebut núm. 1152676  de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B-0798-MY  a nom del senyor Juan Ramón 
Melero Gómez  en atenció a què, va ser transferit el dia 14 de desembre de 2006. 
 
42. Exp. 07-3290.  Retornar 106,87 € a la empresa Revestimientos Rodríguez SL de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2007,  en atenció, a què, el 
vehicle matrícula B-8285-UH del que era propietari la empresa Revestimientos 
Rodríguez SL, va ser baixa per renuncia en la Policia Local,  el dia 22 de febrer de 
2007, per la qual cosa, i d'acord estableix el R.D.L. 2/2004 de 5 de març en el seu 
article 96.3, en aquest cas, procedeix la devolució de la part proporcional de la quota  
de l'exercici 2007 que era de 142,50 €. 
 
43. Exp. 07-1340. Declarar la baixa del rebut núm. 1158196  de l'exercici 2007 per un  
import de 83,80 € i del vehicle matrícula B-6656-TM  a nom del senyor Manuel 
Cabrejas Santamaria  en atenció a què, va ser transferit el dia 14 de desembre de 2006. 
 
44. Exp. 07-3111. (1) Atorgar al  senyor Francisco Carvajal López,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula B-9839-XC, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100. 
(2) No procedeix la devolució del rebut núm. 1033406 de l'exercici 2006, d'acord 
estableix l' Ordenança Fiscal Municipal núm. 3 en el seu article 4t.2. "Les exempcions 
sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que 
han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, 
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produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits 
establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost". En aquest cas, l'exempció ha 
estat sol·licitada amb posterioritat al meritament,  es un rebut de padró,  girat i que ja 
havia adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud. 
(3) Declarar la baixa del rebut núm. 1161033 d' import 142,50 € de l'exercici 2007. 
 
45. Exp. 07-3105. (1) Atorgar a la  senyora Josefa Sánchez Giménez,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2008 i  successius del  vehicle matrícula B-9336-IG, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100.  
(2) No procedeix la devolució de l'exercici 2007 en atenció a què, el vehicle va ser 
canviat de nom a la senyora Sánchez el dia 15 de març de 2007, i el rebut d'aquest 
exercici ha estat liquidat a nom de l'anterior propietari. 
 
46. Exp. 07-3124. (1) Atorgar al  senyor Martín Taborda Cantero,  l’exempció d’aquest 
impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula B 1593 TP, segons 
estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100.  
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1153474 d' import 67,50 € de l'exercici 2007. 
 
47. Exp. 07-3127. (1) Atorgar a la  senyora Ainhoa Conde Llona,  l’exempció d’aquest 
impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula 3121DVS, segons 
estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100. 
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1145552 de import 67,50 € de l'exercici 2007. 
 
48. Exp. 07-3091. (1) Atorgar a la  senyora Consuelo Fuentes Calderón,  l’exempció 
d’aquest impost per a l’exercici de 2007 i  successius del  vehicle matrícula B2541VC, 
segons estableix el R.D.L. 2/2004, de 5 de març en el seu article 93.e, en atenció a què, 
examinada la documentació aportada queda acreditat que té la condició legal de 
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100. 
(2) Declarar la baixa del rebut núm. 1154383 de import 142,50 € de l'exercici 2007. 
(3) No procedeix la devolució del rebut núm. 1026111 de l'exercici 2006, d'acord 
estableix l' Ordenança Fiscal Municipal núm. 3 en el seu article 4t.2. " Les exempcions 
sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que 
han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, 
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits 
establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost". En aquest cas, l'exempció ha 
estat sol·licitada amb posterioritat al meritament,  es un rebut de padró,  girat i que ja 
havia adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud. 
 
49. Exp. 07-3067. Declarar la baixa del rebut núm. 1156992  de l'exercici 2007 per un  
import de 142,50 € i del vehicle matrícula B-5359-FZ  a nom del senyor Diego Segura 
Troyano  en atenció a què, va ser transferit el dia 28 de desembre de 2006. 
 
50. Exp. 07-2992. (1) Bonificar el 100 per cent de la quota de l'impost, d'acord amb la 
O.F.M. núm. 3 article 5.b,  del vehicle matrícula B 370580, a nom de la Asociación 
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Reto a la Esperanza,  per l'exercici 2007 i successius,  en atenció, a què, aquest vehicle 
te una antiguitat mínima de 25 anys des de la seva matriculació.  
(2) Retornar 165,10 € de l'autoliquidació núm. 1163478 l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l'exercici 2007 del vehicle matrícula B-370580.    
 
51. Exp. 07-3037. Declarar la baixa del rebut núm. 1162668  de l'exercici 2007 per un  
import de 67,50 € i del vehicle matrícula SE-0023-BM  a nom del senyor Manuel 
Cornejo Becerra,  en atenció a què, va ser baixa el dia 2 de desembre de 2006. 
 
• Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
52. Exp. 07-5417. Rebutjar la sol·licitud de la senyora Cristina BENAVENT GRACIA 
d'aplicar la bonificació per herència del 40 per cent a l'Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la finca del carrer de Pau 
Casals núm. 20 10202, en atenció a què, comprovada la documentació aportada per la 
interessada, no justifica el requisit de l'Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora d'aquest 
impost, que a l'art, 5.2. estableix que el subjecte passiu ha d'haver conviscut amb el 
causant durant el dos anys anteriors a la defunció d'aquest. Aprovar, doncs, la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
núm. 656/2007 de 304,65 €. 
 
53. Declarar, d’ofici, la baixa de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana núm. 290/07 de 1.087,40 €, 291/07 de 
1.838,78 €, 292/07 de 2.048,27 € i 293/07 de 1.897,35 €, emeses a nom de la senyora 
Esperanza FELIPE FUNES i corresponent a la transmissió per herència de les finques 
del carrer de Sant Jaume núm. 61 20402; carrer de Tamarit núm. 124 1BJ01; carrer de 
Sant Jaume núm. 57 2EN05 i carrer de Ntra. Sra. del Pilar núm. 1 10403, 
respectivament; en atenció a què, de la documentació aportada, es desprèn que només 
va heretar la meitat de les finques i que la del carrer de Sant Jaume núm. 61 20402 
correspon a la seva filla Maria Laura TOLEDANO FELIPE. Aprovar, doncs, les 
liquidacions núm. 652/07 de 919,39 €, 653/07 de 1.024,13 € i 654/07 de 948,68 € a nom 
de la senyora Esperanza Felipe, amb l’esmena corresponent, i la núm. 651/07 de 
1.087,40 € a nom de la seva filla Maria Laura Toledano. 
Alhora, aprovar la liquidació núm. 655/07 de 948,68 € corresponent a la finca del 
carrer de Ntra. Sra. del Pilar núm. 1 10404 que restava pendent d'emetre. 
 
• Taxa per a la recollida domiciliària d'escombraries 
54. Exp. 07-4966. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a la senyora Josefa 
BENITEZ CORTES, del rebut núm. 1117115, exercici de 2006, al seu nom, finca de la 
rambla Sant Jordi, 117 I BJ 03, per un import de 40,15 €, ja que compleix les 
condicions establertes en  l’article 5 de l'Ordenança fiscal municipal. 
 
55. Declarar, d’ofici, la baixa del rebut núm. 1116323, exercici de 2006, a nom de 
Casimiro BARAN TORRES, amb un import de 40,15.-€, ja que s'ha comprovat amb el 
cadastre, que la finca del carrer Verge de Montserrat, 24 1 SS 02, 1 BJ 01, va ser 
transmesa amb data 10 de novembre de 1977. 
Aprovar la liquidació núm. 1366341, exercici de 2006, a nom de José MONCUNILL 
GIBERT, amb l'import de 40,15.-€, corresponent al propietari de la finca. 
 
56. Declarar, d’ofici, la baixa del rebut núm. 1128119, exercici de 2006, a nom del 
senyor Benito FUENTES ARENAS, corresponent a la taxa d’escombraries, de la finca 
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del carrer Nou, 26, ja que en aquesta finca s’ha edificat un edifici plurifamiliar on es 
procedeix a liquidar als nous propietaris dels locals resultants. 
 
57. Exp. 07-2766. Desestimar el reclamació presentada pel senyor José Morillo 
Carbonero, per la qual sol·licitava l’anul·lació del  rebut de la finca de la rambla Sant 
Jordi, 45, 2 EN 04, exercici de 2006, ja que d’acord amb l’informe del departament de 
Serveis Municipals, s’informa que en aquesta finca es realitza una activitat de gabinet 
d’estètica i conseqüentment el rebut emès és correcte. 
 
58. Exp. 07-2709. Acceptar en part la reclamació presentada per la senyora Lydia 
Guardado Cubiles, en relació als rebuts de la taxa d’escombraries, de la finca del 
carrer Pau Casals, 35 1 02 02, exercicis del 2001 al 2006, ja que d’acord amb 
l’informe emès pel departament de Serveis Municipals, actualment no es realitza cap 
activitat en aquesta finca, però no es demostra suficientment que durant els anys 
anteriors no es desenvolupés. Correspon, per tant: 
Tornar l’import del rebut que tot seguit es relaciona, a nom de Lydia Guardado 
Cubiles: 
Núm. Rebut Exercici Import correcte Import total rebut Import Devolució 

1120332 2006 40,15.-€ 57,35.-€ 17,20.-€
 
59. Exp. 07-5356. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a la senyora Maria PLA 
CASAS, del rebut núm. 1119294, exercici de 2006, al seu nom, finca de la carretera de 
Santiga, 46, per un import de 40,15 €, ja que compleix les condicions establertes en  
l’article 5 de l'Ordenança fiscal municipal.  
 
60. Exp. 07-4858. D’acord amb la reclamació presentada en relació als rebuts de la 
finca de la rambla Sant Jordi, 21 1 01 04, correspon acceptar la reclamació presentada 
pel senyor Carlos FLORES MARTINEZ, ja que es reclama una liquidació pels exercicis 
de 2004 i 2005 al seu nom i ell ja els va abonar en via voluntària a nom de l’antic 
propietari el senyor José Fafila Valero. 
Així doncs, el senyor Flores abonarà la liquidació núm.1014706 dels exercicis 2004 i 
2005, al seu nom i l’Ajuntament ha de procedir a tornar els següents rebuts a nom de 
José Fafila Valero: 

Núm. Rebut Exercici Import 
767800 2004 37,50.-€
994699 2005 38,80.-€

Aquesta devolució resta condicionada a aportar l’original dels rebuts esmentats. 
 
61. Exp. 07-4768. D’acord amb la reclamació presentada en relació al rebut de la taxa 
d’escombraries, exercici de 2006, de la finca de la rambla de les Vinyes, 1 1 00 02, amb 
un import de 80,30.-€, a nom de l’empresa EXPLOTACIONS 3JS, SL, s’acorda: 
1. Atès que el rebut núm. 1129834, va ésser declarat baixa per aquesta Junta de data 

18 d’octubre de 2006 i que l’empresa interessada el va abonar en via voluntària i, 
atès que pel mateix acord s’aprovà una nova liquidació amb l’import correcte de 
40,15.-€, la qual ha estat correctament notificada s’haurà de compensar la 
quantitat abonada de més amb el nou rebut emès, (núm. 1138887) ara, en via 
executiva. 

2. Al mateix temps, s’haurà de tornar la quantitat resultant al número de compte que 
l’empresa Explotacions 3js, SL. indiqui. 
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62. Exp. 07-4668. Declarar la baixa del rebut núm. 1123447, exercici de 2006, a nom 
de l’empresa NAGACRI, SL, corresponent a la taxa d’escombraries, de la finca del 
carrer Sant Sebastià, 35, ja que en aquesta finca s’ha edificat un edifici plurifamiliar on 
es procedeix a liquidar als nous propietaris dels locals resultants. 
 
63. Declarar, d’ofici, la baixa del rebut núm. 1117301, exercici de 2006, a nom de 
l’empresa SUNGROUND, SL., corresponent a la taxa d’escombraries de la finca del 
carrer Sant Josep, 33, ja que en aquesta finca s’ha edificat un edifici plurifamiliar on es 
procedeix a liquidar als nous propietaris dels locals resultants. 
 
64. Declarar, d’ofici, la baixa del rebut núm. 1127915, exercici de 2006, a nom de Juan 
MUÑOZ AZNAR, amb un import de 40,15.-€, ja que s'ha comprovat amb el cadastre, 
que la finca del carrer Sant Jaume, 35 1 BJ DR, va ser transmesa amb data 22 de maig 
de 2005. 
Aprovar la liquidació núm. 1366344, exercici de 2006, a nom de Carlos Guilarte 
Torrente, amb l'import de 40,15.-€, corresponent al propietari de la finca. 
 
• Preu públic pels serveis del mercat municipal 
65. Atès que aquesta Junta en sessió celebrada el dia 9 de maig d’enguany, va declarar 
la baixa dels rebuts 1167151 i 1164952 a nom de la senyora Enriqueta DOMINGO 
GALOBARDA, corresponents al preu públic pels serveis del mercat municipal de la 
parada del Mercat Municipal núm. 7-8, i la interessada els va abonar en la seva entitat 
bancària, correspon tornar els esmentats rebuts amb un import de 37,15.-€, cadascun 
d’ells. 
 
• Recàrrec constrenyiment 
66. Exp. 07-839. Tornar l’import de 2,01.-€, corresponents al recàrrec de 
constrenyiment del rebut de la taxa de recollida d’escombraries 2006 núm. 1116951, a 
nom del senyor Francisco FERNANDEZ MONTERO, ja que l’esmentat rebut, va ésser 
abonat en via voluntària amb data 9 de novembre de 2006 i a la vegada en via 
executiva el 4 de gener de 2007. El departament de Tresoreria ja ha efectuat la 
devolució de l’import principal del rebut. 
 
FRACCIONAMENT I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIPALS 
Vistes les instàncies presentades, així com els informes emesos per la intervenció 
municipal, s’acorda aprovar el següent fraccionament de pagament de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: 
 
67. Exp. 07-5662. Acceptar la sol·licitud del senyor Juan MORON JARILLA i  
autoritzar el fraccionament de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana núm. 261/2007 de 388,21 € en 2 pagaments mensuals de 
129,41 € i 1 pagament de 129,39 €, primer venciment el 20 de juliol de 2007 i darrer el 
20 de setembre de 2007, adjuntant a aquesta notificació 3 liquidacions fraccionades per 
a què, abans del dia de cada venciment, es paguin en qualsevol entitat bancària de les 
que figuren al peu de les liquidacions.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 6,25 per cent, resultant 
una quantitat a pagar de 2,07 €, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació 
dels mateixos. 
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LIQUIDACIONS DE PLUSVÀLUA 
68. De conformitat amb la proposta d’Intervenció, aprovar les liquidacions de l’Impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que consten al càrrec 
núm. 2007 000291 001, de data 24 de maig de 2007, per un import de 117.892,32 €, 
que comencen pel núm. 570 fins el núm. 650. 
 
SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES 
De conformitat amb l’escrit presentat per SOREA, adjudicatària del servei municipal 
d’abastament d’aigües, i l’informe emès per Intervenció, s’acorda: 
 
69. Exp. 07-5580. Aprovar el càrrec corresponent al subministrament d'aigua 
domiciliària durant el mes d'abril  de 2007, per import de 16.286'73 €,  així com la 
factura d'abonament de retribució corresponent als mateixos períodes  per import de 
15.095'38 €. 
 
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NO SUBJECTE A LIQUIDACIÓ 
70. Restar assabentats de les declaracions de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana presentades pels interessats i el Registre de la Propietat, 
que són arxivades per no estar subjectes a liquidació  -no subjecció, exempció, de fora 
del terme municipal, rústega, manca de període impositiu i prescrites - i que 
s’acompanyen en la relació adjunta núm. 3/07 de data 18 de maig de 2007, que 
comença amb les declaracions de no subjecció: reg. núm. 13301/06-9545 a nom de 
Juan Pérez Cuesta i finalitza amb les prescrites: reg. núm. 13696 a nom d'Isabel Gómez 
García. 
 
APORTACIÓ MMAMB OBRES PARC MARIA REGORDOSA  
Vist que en data 3 de juliol de 2006, es va signar un conveni de col·laboració entre 
aquest Ajuntament i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a la realització del projecte del parc Maria Regordosa, s'acorda: 
 
71. Exp. 07-5550. Aprovar el pagament de la quantitat de 73.176'21€, corresponent al 
47'08 % de l'import de la certificació núm. 6 de les obres referides. 
 
AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS  
72. Vistes la proposta de la regidoria de serveis socials, s’acorda aprovar els següents 
ajuts econòmics per necessitats socials: (1) 42,- € a l'exp. 2004/396 (2) 100,- € a 
l’exp. 1999/519 (3) 300,- € a l’exp. 2003/526 (4) 360,- € a l’exp. 2007/74 (5) 270,- € a 
l’exp. 2003/243 (6) 300,- € a l’exp. 2003/555 (7) 450,- € a l’exp. 2000/215 (8) 300,- € 
a l’exp. 2001/173 (9) 85,-€ a l’exp. 04.4146.05 (10) 2000,- € a l’exp. 2002/429 (11) 
34.10,- € a l’exp. 03.3172.03 (12) 77.50,- € a l’exp.09.4385.06 (13) 50.94,- € a l’exp. 
09.3664.04 (14) 67.56,- € a l’exp. 09.3909.05 (15) 62.02,- € a l’exp. 09.4379.06 (16) 
410,- € a l’exp. 09.2628.03. (17) 2.480,- € a l’exp. 2007/248. 
 
INFORMES PREVIS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITATS  
Vistes les instàncies presentades s’acorda prestar conformitat a l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals, en relació amb la possibilitat o no d’atorgar llicències 
d’obertura d’activitats, a reserva de la decisió definitiva que correspongui adoptar, una 
vegada complida la tramitació prevista en la normativa vigent:  
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73. X-IP-453. Sr. Juan Antonio CAMERO GÓMEZ, servei de neteja de vehicles ubicat a 
la confluència del c. Tamarit, i c. València. Drets : 218,50 €, pendent d’ingressar. 
 
AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES  
Atorgar, sense perjudicis de tercers, ni de les competències d’altres organismes, i amb 
les condicions que es contenen en l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, que 
es traslladarà a l’interessat, les següents llicències d’obertura d’establiments, aprovant 
al mateix temps la corresponent liquidació: 
 
74. XI-07-263. Venda i arranjament de roba ubicat al c. Sant Jaume, núm. 11 – local 2, 
a nom del senyor BHAGAVAT SINGH BAHULEYAN. Drets : 754,75 €, ja ingressats.  
 
75. XI-07-262. Perruqueria ubicada al c. Cot, núm. 4, a nom de la senyora Estefania 
DOU AREVALO. Drets  : 714,35 €, ja ingressats.  
 
76. XI-07-349. Locutori ubicat al c. Casanoves,n úm. 9, a nom de la senyora Susana 
VERDEZOTO PAREDES. Drets : 777,80 €, ja ingressats.  
 
77. XI-07-365. Fabricació d’articles de regal ubicat al c. Tamarit, núm. 82, a nom del 
senyor Jose BEGUERIA CHALAR. Drets : 825,15 €, ja ingressats.  
 
BAIXES D’ACTIVITATS  
Aprovar la següent baixa d’activitats, vista la instància presentada i els informes 
emesos, acreditatius del cessament efectiu de l’activitat: 
 
78. X.01.255 (3402.01.101). Sr. Carlos SAURA VILLACAÑAS, taller de reparació de 
vehicles (banca planxisteria), ubicat al c. Balmes, núm. 5.  
 
79. XI-03-66. ANTIGONA 14, SL, llibreria – papereria ubicat al c. Padró, 40. 
 
80. X.00.271 (3401.00.42). Venda al detall d’articles d’herboristeria ubicat al c. Josep 
de Viure, núm. 7, a nom de MOHAMED LAHBOUBI.  
 
DEVOLUCIÓ DIPÒSITS GARANTIES LLICÈNCIES OBRES MAJORS  
Vista la proposta dels Serveis Tècnics Municipals, s’acorda aprovar les següents 
devolucions de dipòsits de garanties per llicències d’obres: 
 
81. Exp. 05-676. A KRAYA S.A., representada pel Sr. Francesc Garcia Vilaltella, 
devolució de 1.427,38 € en concepte de lliurament de residus d’enderroc a lloc 
autoritzat per les obres d’enderroc de la finca del carrer Verge de Montserrat núm. 42, 
atorgades per la Comissió de Govern en data 17 de desembre de 2003 segons expedient 
núm. 03-9886. 
 
82. Exp. 07-2044. A CORSEG 2000 S.L., representada pel Sr. Agustí Corominas Llobet, 
devolució de 4.851 € en concepte de manteniment de la via pública, per les obres de 
construcció d’’un edifici plurifamiliar al carrer Afores núms. 27-29, atorgades per 
aquesta Junta en data 27 d’abril de 2005, segons expedient núm. OM04-079-X1031. 
 
83. Exp. 07-2045. A CORSEG 2000 S.L., representada pel Sr. Agustí Corominas Llobet, 
devolució de 1.262,22 €, en concepte de lliurament de residus de construcció a lloc 
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autoritzat per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Afores núms. 
27-29, atorgades per aquesta Junta en data 27 d’abril de 2005, segons expedient núm. 
OM04-079-X1031. 
 
AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES  
Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als respectius 
expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, sense perjudici de 
tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb subjecció a les normes 
generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, 
així com a la normativa complementària aprovada per la Comissió de Govern de 20 de 
febrer de 2002 i prescripcions particulars que en cada cas es detallen, aprovant així 
mateix les corresponents liquidacions. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència de 
no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza l’obertura de 
rases ni modificacions d’elements a la via pública que, si escau, s’haurà de sol·licitar 
per separat: 
 

- Obres majors: 
 
84. Exp. OM07-004-X117. A RESIDENCIAL SANT DANIEL S.L., representada pel Sr. 
Lluís Batllori Mestres, per a la reforma del garatge de dues plantes soterrànies en un 
edifici plurifamiliar situat al carrer Verge de Montserrat núm. 28 i carretera de 
l’Estació núms. 22-26, amb un pressupost d’execució material de 19.790,00 €. Termini 
d’inici: 1 any. Termini d’execució: 6 mesos. Prescripcions: Aquestes obres hauran 
d’ajustar-se a l’autorització de l’activitat del garatge. 
Taxa per l’atorgament de la llicència ...................................................................422,52 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres................................................720,36 € 
Taxa ocupació via pública amb contenidor durant 20 dies ..................................126,00 € 
Import total exaccions ........................................................................................1.268,87 € 
Ingressades per autoliquidació ref. 1165416........................................................422,52 € 
Pendent d’ingrés....................................................................................................846,35 € 
 
85. Exp. OM07-018-X322. A JEPEMA S.L., representada pel Sr. Diego Cruz 
Membrívez, per les obres de consolidació del terreny i construcció de mur de pantalla a 
la finca emplaçada al carrer Balmes núm. 12 i carrer Tarragona núms. 1-29, amb un 
pressupost d’execució material de 259.860 €. Termini d’inici: 1 any. Termini 
d’execució: 4 mesos. Prescripcions: 1) Aquestes obres s’autoritzen d’acord amb el 
compromís adquirit per part de la propietat, segons instància 07-5679, d’assumir el 
risc de les possibles modificacions que puguin afectar a les pantalles construïdes en cas 
que no s’adaptin a l’edificació que s’autoritzi en un futur. 2) D’acord amb l’afectació 
d’aquest immoble, abans de començar les obres s’haurà de formalitzar la corresponent 
acta de cessió de vial. 3) Tota l’entrada i sortida de vehicles i materials es realitzarà 
per l’accés confrontant al carrer Balmes núm. 12. 
Taxa per l’atorgament de la llicència ................................................................5.548,01 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.............................................9.458,90 € 
Import total exaccions pendent d’ingrés ..........................................................15.006,92 € 
 

- Pròrroga: 
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86. Exp. 07-2057.  A PROMOCIONES GALCOBER 2005 S.L., pròrroga de 3 mesos per 
la llicència d’enderroc de la finca del carrer Pau Casals núm. 46 i carrer Doctor 
Bergós núms. 23-27, atorgada segons Resolució de l’Alcaldia núm.  673/2006, d’1 
d’agost. 
Taxa per la pròrroga de la llicència pendent d’ingrés ..............................................100 € 
 
GUALS I RESERVES D’ESTACIONAMENT  
Altes. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, la instal·lació dels guals o reserves de càrrega i descàrrega 
següents, vistes les instàncies presentades i els informes emesos, i aprovar els drets que 
si escau, corresponen, amb independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació 
de l’Ordenança Fiscal en vigor: 
 
87. Exp. VP07-011-X0072. A Paseo Cordellas 43 SL, representada pel senyor Albert 
Molina una placa de gual a la rambla Sant Jordi núm. 82 bis, amb una llargària de 
3,75 ml 1) Podrà retirar la placa de gual en la policia local, previ pagament de 20 €, 
mitjançant autoliquidació a recollir en el departament de Rendes. 2) Alta pel padró 
2007. 
 
88. Exp. VP07-054-X0413. Al senyor Antonio Canals Esparrach, reserva de 10 ml per a 
càrrega i descàrrega per obres al carrer Nou núm. 37, pel termini d’un any i amb 
horari limitat  de 7:30 a 18:00 hores. 
Taxa pendent d’ingrés ..........................................................................................459,50  € 
 
DENEGACIÓ PILONES  
89. Exp. VP05-100-X950. Denegar al senyor Teodoro Garcia Rodriguez, la instal·lació 
de pilones, per evitar l’estacionament indegut de vehicles, entre els guals del carrer 
Doctor Bergós núm. 44 i 46, atès que, d’acord amb l’informe de la Policia Local, la 
longitud d’aquest espai no permet l’estacionament de vehicles i, en el cas que un 
vehicle obstaculitzi l’entrada o sortida del pàrquing, s’haurà de requerir la presència 
de la Policia Local per a la seva retirada.  
 
90. Exp. VP05-131-X1138. Denegar al senyor Pedro Cartaña Montseny, la instal·lació 
d’una pilona per evitar l’estacionament de vehicles en la vorera del carrer Salvador 
Espriu núm.21, atès que d’acord amb el dictamen de la Ponència de Vies Públiques de 
data 17 d’octubre de 2006, és criteri extingir la instal·lació de pilones i segons informe 
de la Policia Local, no es creu necessari la instal·lació d’aquesta pilona, ja que en cas 
d’estacionaments indeguts de vehicles en la vorera, s’haurà de requerir la presència de 
la Policia Local per a la seva retirada.  
 
TAULETES DE CAFÈ 
Atorgar, de conformitat amb els informes units als respectius expedients, els permisos 
següents per a l’ocupació de la via pública amb tauletes de cafè i cadires, seguint 
l’ordenança i ban regulador dictats a l’efecte, i les instruccions que assenyali la Policia 
Local, restant definitiva, al seu cas, la liquidació prèvia de la taxa per ocupació de la 
via pública efectuada el seu dia : 
 
91. Exp. 07-2440. Sr. Emilio HERNÁNDEZ PLATERO, 15 m2. a la vorera durant tot 
l’any, davant el bar restaurant “Avenida”, de l’Av. de Catalunya, núm. 24, local 5. 
Taxa: 303,00 €; ja ingressats.  
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92. Exp. 07-3921.  Sr. Javier PÉREZ EXPÓSITO, 13,65 m2 a la vorera durant tot l’any, 
davant el bar “Los Faroles”, del carrer del Calvari, núm. 86. Taxa: 275,73 €; 
ingressats 202,00 €; pendents d’ingressar 73,73 €. 
 
93. Exp. 07-3983.  Sra. Claudia ESTEBAN ALONSO, 18 m2 a la vorera durant la 
temporada d’estiu, davant el bar restaurant “La Marmita”, del carrer de Ramon i 
Cajal, núm. 7. Taxa: 244,80 €; ja ingressats.  

 
94. Exp. 07-4142.  Sr. Juan Antonio VERGARA MONTERDE, 18,8 m2 a la vorera 
durant tot l’any, davant el bar “Los Juanjos”, de la carretera de la Estació, núm. 20. 
Taxa: 379,76 €; ingressats 313,10 €; pendents d’ingressar  66,66 €. 

 
95. Exp. 07-4174. Sra. Maria del Carmen MIRÓ RIVERA, 5 tauletes cafè a la calçada i 
12,68 m2 a la vorera durant la temporada d’estiu, davant el bar “Miró”, de la rb. de 
St. Jordi, núm. 105. Taxa: 501,97 €; ingressats 497,38 €; pendents d’ingressar 4,59 €. 

 
96. Exp. 07-4175. Sr. Saira FIRDOUS BUTT, 3 tauletes cafè a la calçada i 12,67 m2 a 
la vorera durant la temporada durant tot l’any, davant el bar “Doner Esquina”, de la 
rb. de St. Jordi, núm. 91. Taxa: 586,40 €; ingressats 605,35 €; procedeix la devolució 
de 18,95 € ingressats de més. Aquesta devolució resta condicionada a l’aportació per 
part del titular d’un número de compte per a efectuar la transferència. 

 
97. Exp. 07-4291.  Sr. Manuel DOMÍNGUEZ DEL RÍO, 17,36 m2 a la vorera durant la 
temporada d’estiu, davant la granja “La Flauta”, de la carretera de la Estació, núm. 2-
4. Taxa: 236,10 €; ja ingressats. 
 
98. Exp. 07-4455. Sra. Maria Luisa VILAR LORENZO, 7,56 m2 a la vorera durant la 
temporada d’estiu, davant la granja “La Cantonada”, de la rb. de St. Andreu, núm. 9. 
Taxa: 102,82 €; ja ingressats. 
 
CONTRACTACIÓ PÒLISSA ASSEGURANCES ATENDRE  RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 
99. Aprovar, de conformitat amb la proposta formulada per la regidoria de Serveis 
Municipals, els plecs de condicions particulars administratives, tècniques i 
econòmiques que,  conjuntament amb el plec de condicions generals publicat al BOP de 
data 19 de juliol de 2002, hauran de regir, mitjançant procediment obert, forma 
d'adjudicació concurs i tramitació urgent, la contractació d'una pòlissa d'assegurances 
per atendre la responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament i dels seus Patronats 
municipals, per un import màxim anual de 50.000,00 €. Els plecs esmentats 
s’exposaran al públic durant el termini de 10 dies, als efectes d’examen i presentació de 
reclamacions i convocar de forma simultània la licitació, sense perjudici de suspendre 
l’adjudicació en cas de presentació de reclamacions, fins a la resolució d’aquestes. 
 
REVISIÓ PREUS CONTRACTE SERVEI NETEJA I MANTENIMENT PARCS 
MUNICIPALS  
100. De conformitat amb l’informe emès pel departament de serveis municipals, 
s’acorda: 
Primer.  Aprovar  la  revisió  de  preus  referenciada,  i  com  a  conseqüència  fixar  
com a preu per a la prestació del servei de neteja i manteniment parcs municipals Riu 
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Ripoll, Oriol Martorell i Solidaritat, realitzat per l'empresa adjudicatària JARDINET, 
SCCL, la  quantitat  anual de 104.473,10 €, IVA inclòs, la qual serà vigent des del 
01/04/07 fins 31/03/08.    
Aquesta  revisió suposa un increment del 2,50 %  per al període del 01/04/07 al 
31/03/08 corresponent a l'increment experimentat per l'índex de preus de consum, de 
conformitat  amb el contingut de la clàusula 1.o) del plec de condicions que regeix la 
contractació.    
Segon. Aprovar el pagament a l'adjudicatària JARDINET, SCCL de la quantitat de 
5.096,25 €,  IVA  inclòs, en concepte d'endarreriments corresponents a la revisió que es 
presenta des del 01/04/07 fins 31/05/07. 
Tercer.  Autoritzar i disposar el pagament de les quantitats proposades amb càrrec a la  
partida pressupostària  núm. 0643322700 "Contracte manteniment parcs".  
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa JARDINET, SCCL, adjudicatària del servei 
de  neteja i manteniment de diverses zones verdes i espais públics de Ripollet.  
  
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS 
101. Adjudicar el servei de manteniment de les fonts ornamentals a l'empresa CASSA 
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per un import total de 30.855,26 euros  anuals (IVA 
inclòs), havent de constituir una garantia definitiva de 1.234,21 euros, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 
APROVACIÓ DESPESES FESTA JOVE “LA GIBRELLETA” 
102. A proposta de la regidoria de Relacions Institucionals i Comunicació, i per a la 
seva realització conjunta amb l’àrea de Joventut del Patronat municipal de Cultura i 
Joventut i la regidoria de Comerç i turisme, s’aprova el projecte de celebració d’una 
festa jove nomenada “La Gibrelleta, que tindrà lloc el proper dia 30 de juny de 2007, 
al parc dels Pinetons (1ª fase), a partir de les 19 hores. A “La Gibrelleta”, a més de 
participar totes les entitats juvenils de Ripollet, també col·labora una agència de 
viatges del municipi, per la qual cosa La Gibrelleta també rep el suport de la regidoria 
de Comerç. 
S’acorda així mateix l’aprovació de les despeses següents, amb càrrec a les partides 
que es fan constar a cadascuna: 
Participació Ciutadana (07 463 22601) 

Empresa Objecte Import 
Felicidad Producciones, SL Concert “La cabra mecànica” 21.000 € 
Entitat local Servei de barra de bar 1.500 € 
Sclat, SL Sonorització concert hip-hop 2.610 € 
Sclat, SL Lloguer pantalla de leds 4.060 € 
Assegurances Nonell Assegurança risc pluja 1.147 € 
Promoció de la ciutat (16 751 22602) 

Empresa Objecte Import 
HIBE Studio, SCP Disseny i estampació samarretes i 

xapes promocionals 
2.100 €  

Morillo, SA Lloguer 4 generadors 2.960,55 € 
EMA, SCCL Repartiment postals,  programes i 

cartes 
1.500 € 

Artistic Events, SL Logística concert 4.375,52 € 
Solfesa, SL Lloguer wc químics i cabines 

concert 
2.542,72 € 

Securitac, SL Seguretat festa 600 € 
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S’aprova igualment la minuta dels contractes a signar per l’alcaldia, els esborranys 
dels quals consten a l’expedient. 
  

- - - - 
 
Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió en 
l’ordre del dia prèviament assenyalat, s’adopta el següent acord: 
 
CERTIFICACIONS D’OBRES 
Aprovar la següent certificació d’obres, de conformitat amb la proposta prèviament 
informada per Intervenció: 
 
103. Exp.  07-5788. Núm. 8, subscrita per l’Arquitecte director de les obres, senyor 
Albert Salazar, de l’empresa Activitats Arquitectòniques, SL,  corresponent a les que 
executa l’empresa “CONSTRUCTOBRAS DE MONTCADA, SL”, de les obres de 
construcció de noves piscines amb coberta mòbil al Poliesportiu municipal, per un 
import de 284.737,71 €. 
 
ADJUDICACIÓ SERVEI DE VETERINARI 
104. Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials i Sanitat, i atès el que disposa 
l’art. 196 i 201 del Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s’acorda 
adjudicar el servei de Protecció i Salut Alimentària a la Sra. Tamara NAVARRO 
PÉREZ, per un import màxim de mil cinc-cents noranta-sis euros amb setze cèntims 
d’euro (1.596,16 €). Per a la prestació d’aquests serveis l’adjudicatària destinarà vint 
hores setmanals, de dilluns a divendres, des del mes de juny fins el mes de desembre de 
2007, ambdós inclosos, d’acord amb el calendari que estableixi el departament de 
sanitat. El servei es concretarà per la regidoria competent en funció de les necessitats 
existents en cada moment. El pagament del servei es realitzarà d’acord amb les 
factures que es vagin lliurant mensualment a raó dels serveis efectivament prestats. 
 
ADJUDICACIÓ VARIES PARTIDES  BAR PISCINA ESTIU  
105. Vist el pressupost  rebut  per a l’adjudicació de diferents partides de les obres, que 
s’estan executant per administració, de construcció del bar d’estiu del polisportiu 
municipal, referents a paret de tancament, recrescuda del suport de paviments i 
col·locació de rajoles de gres, l’informe de la gerència del Patronat municipal 
d’esports i l’informe emès per l’Arquitecte municipal, de conformitat amb l’article 176 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, s’acorda efectuar l’adjudicació a 
l’empresa CONSTRUCCIONES METALICAS TEDS 2007, S.L., per un import de  
5.314,39 €, IVA inclòs. 
 
ADJUDICACIÓ PRÉSTEC D’INVERSIONS 
106. Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe 
emès per la intervenció s’acorda adjudicar el contracte de préstec d’inversions any 
2007, per un import de 932.224 euros, a l’entitat bancària BBVA, amb un tipus euribor 
amb un diferencial del 0,10 %; i liquidacions i revisions trimestrals. 
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I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 13.40 hores, de la qual 
s’estén la present acta en el paper oficial destinat a l’efecte, que signa el senyor alcalde 
amb mi, el Vicesecretari en funcions de Secretari, que en dono fe. 
 
     L’alcalde,                                             El vicesecretari, 
 
 
 
 
  
    Juan Parralejo Aragoneses                             Víctor Siles Marc 
 
 
 


