Acta Junta Govern Local núm. 20/2014, de 2 de juny

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 20/2014.
Caràcter: Ordinari.
Data: 2 de juny de 2014.
Horari: de 9.16 a 9.32 hores.
Lloc: Sala de Junta de Govern Local.
Assistents:
Sr. Juan Parralejo Aragoneses
Sra. Rosa María Martín Arjona
Sr. Xavier Peñarando Morea
Sr. Joan Fandos de Miguel
Sr. Fernando Tornel Lloreda
i Sra. Inmaculada Viera Hernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
2n tinent d’alcalde
3r tinent d’alcalde
4t tinent d’alcalde
5a tinenta d’alcalde

Sr. Emiliano Mora Labrada
Sra. Neus Comas Pinto

secretari accidental
interventora accidental

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Aprovació acta sessió anterior.
Aprovar la minuta del contracte d’arrendament per a la ubicació de les oficines
municipals de l’àrea de Serveis Territorials al carrer Balmes, 8 de Ripollet.
Justificació Resolució d’Alcaldia núm. 1187/2013, de 2 de desembre, bestreta a
Serveis Socials, per atendre urgències.
Aprovació Conveni marc amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic.
Aprovació Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per al
desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls dels serveis
de mediació ciutadana.
Adhesió al Conveni marc de col·laboració subscrit entre l’Agència de Residus de
Catalunya i Ecovidrio, S.A.
Baixes d’activitats.
Autorització activitats innòcues.
Autorització guals i reserves d’estacionament.
Autorització trasllat reserva d’estacionament per a discapacitats.
Instal·lació reserva estacionament genèrica per discapacitats.
Aprovació minuta addenda Conveni col·laboració entre l’Ajuntament, el Patronat
Municipal d’Esports i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de
diverses obres en el Poliesportiu Municipal amb càrrec del Programa d’actuacions
de cohesió territorial 2012-2015.
Aprovació minuta Conveni col·laboració entre l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d’Esports i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres per
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a l’estalvi energètic al Pavelló Joan Creus amb càrrec del Programa d’actuacions de
cohesió territorial 2012-2015.
14. Aprovació minuta Conveni col·laboració entre l’Ajuntament, el Patronat Municipal
de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
per al finançament de diverses obres amb càrrec del Programa d’actuacions de
cohesió territorial 2012-2015.
---1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 19/2014, corresponent al dia 26 de maig.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
2. APROVAR LA MINUTA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER A LA
UBICACIÓ DE LES OFICINES MUNICIPALS DE L’ÀREA DE SERVEIS
TERRITORIALS AL CARRER BALMES, 8 DE RIPOLLET.
Exp. 2014-X2658. Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i,
d’acord amb la proposta formulada per les Àrees de Serveis Territorials i Serveis
Econòmics i amb el vistiplau de les regidores d’ambdues Àrees, s’acorda:
Primer. Aprovar la minuta del contracte d’arrendament a formalitzar amb la mercantil
GRUPO DE INICIATIVAS JEPEMA, S.L per a la ubicació de les oficines municipals
de l’Àrea de Serveis Territorials al carrer Balmes, núm.8 de Ripollet, i que és del tenor
literal següent:
“Ripollet,
EXPOSEN:
D’una banda, el senyor Juan Parralejo Aragoneses, major d’edat, amb DNI núm. xxxx,
en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Ripollet amb NIF P0817900D), que
actua en execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data xxxxx, en
endavant la PART ARRENDATÀRIA
D’una altra part, el senyor Diego Cruz Membrivez, major d’edat, amb DNI núm.
36937321-B, en la seva qualitat d’administrador de la mercantil GRUPO DE
INICIATIVAS JEPEMA, S.L, amb NIF B-60958618, que actua en nom i representació
de la mateixa segons poder que exhibeix atorgat davant el notari de Barcelona, en
endavant la PART ARRENDADORA.
Ambdues parts es reconeixen suficient capacitat per obligar-se, davant meu el secretari
que dono fe,
DIUEN:
Primer. Que la PART ARRENDADORA es propietària de l’immoble destinat a oficines,
situat al Carrer Balmes, núm.8, portes 2 a 4 del terme municipal de Ripollet, amb una
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superfície actual de 442 m2, el qual es grafia en el plànol que s’adjunta al present
contracte com annex núm.1
Segon. Que la PART ARRENDATÀRIA està interessada en l’arrendament de l’immoble
anteriorment descrit per la ubicació de les oficines municipals de l’Àrea de Serveis
Territorials.
Tercer. Que les parts coneixen la situació física i urbanística de la finca, així com
l’estat actual de l’immoble objecte d’arrendament, manifestant la seva conformitat.
Que en virtut del transcrit, ambdues parts acorden que el contracte es regeixi per les
presents
CLÀUSULES:
I.

Que la PART ARRENDADORA, en virtut del present contracte arrenda l’immoble
descrit en el expositiu primer a la PART ARRENDATÀRIA, del qual pren
possessió des del dia d’avui en perfectes condicions fins al termini previst com a
durada del contracte. El present contracte té caràcter privat de conformitat amb
el que disposa l’article 4.p. del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, per la quals cosa es regirà per les normes de dret privat.

II.

La durada d’aquest contracte queda establerta per un termini de 2 anys, a
comptar des de la signatura del present document. Aquest contracte es podrà
prorrogar per dues anualitats més. La part arrendatària podrà comunicar
fefaentment a l’arrendadora, com a mínim amb un mes d’antelació la seva
voluntat de resoldre o de no renovar el contracte, que tindrà efecte a partir de la
recepció de la notificació.

III.

La renda mensual fixada és de TRES MIL EUROS (3.000,00€) més l’IVA
legalment aplicable en cada moment, que haurà de figurar separadament de la
resta dels conceptes, podent servir cada rebut de factura. El pagament
s’efectuarà mitjançant ingrés dins dels cinc primers dies hàbils de cada mes, al
número de compte que la part arrendadora designi.
La renta pactada es podrà revisar una vegada hagi transcorregut el termini
inicial de contracte, i una vegada s’hagi acordat la pròrroga d’aquest. La revisió
es realitzarà mitjançant els criteris que lliurement pactin les parts, o bé segons el
que indiqui la normativa vigent aplicable al present contracte. En el seu defecte
s’aplicarà l’IPC del mes anterior a aquell en que s’acordi la pròrroga del
contracte.

IV.

L’immoble objecte d’aquest arrendament, és el de satisfer la necessitat de la part
arrendatària d’un emplaçament per la instal·lació temporal de les oficines
municipals de Serveis Territorials.

V.

Les despeses generals per l’adequat sosteniment de l’immoble, serveis i
responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització, seran a càrrec de
la part arrendatària. Pel que fa a la part arrendadora, seran al seu càrrec
l’import total de les despeses de la comunitat de propietaris de la que forma part

3

Acta Junta Govern Local núm. 20/2014, de 2 de juny

l’immoble arrendat, així com el total de l’import de l’impost sobre béns immobles
que correspongui.
Quan als serveis i subministraments propis de l’immoble arrendat individualitzats
mitjançant els comptadors corresponents (llum, telèfon, aigua,etc) seran a compte
de l’arrendatària. En tot cas, la part arrendatària restarà obligada formal i
expressament a canviar la titularitat i a domiciliar, si escau, al seu propi nom,
compte i càrrec, aquests serveis i subministrament, o qualsevol altre amb que
compti l’immoble arrendat, en un termini que no podrà excedir de 30 dies
naturals a comptar des de la data del contracte. Transcorregut aquest termini, la
part arrendadora restarà en llibertat per poder resoldre o donar de baixa els
contractes corresponents a aquests serveis i subministraments amb les
companyies subministradores corresponents.
VI.

La part arrendadora resta obligada a :
• Eximir del pagament de fiança a la part arrendatària, assumint aquesta el
compromís de respectar i complir les clàusules del contracte. En cas
d’incompliment l’arrendadora podrà denunciar el contracte, davant la
jurisdicció competent.

VII. La part arrendatària ve obligada a:
• Al pagament de la renda, i, si escau, als augments i increments que
corresponguin.
• A conservar l’immoble arrendat en perfecte estat, i a no realitzar cap tipus de
instal·lació que produeixi vibracions, sorolls molestos o que puguin afectar a
la consistència, solidesa o conservació de la resta de l’immoble, o colindants.
• A no emmagatzemar o manipular en el local, matèries explosives, inflamables,
incòmodes o insalubres, i observar en tot moment les normatives vigents.
• A no utilitzar l’immoble arrendat per qualsevol altre finalitat diferent a la
contemplada com objecte del contracte.
• A realitzar únicament les obres necessàries de distribució o de supressió
d’envans escaient, per tal d’adaptar l’immoble a l’objecte del contracte. Si les
obres afectessin a l’estructura de l’edifici serà requisit previ l’autorització de
l’arrendador i de la Comunitat de Propietaris, prèvia presentació del projecte
tècnic de les obres. En tot cas, les obres així autoritzades seran a càrrec de
l’arrendatari i restaran en benefici de l’immoble sense dret a valoració, o
reclamació en cap moment.
• A fer-se directa i exclusivament responsable de qualsevol dany que es pogués
ocasionar a terceres persones o coses a conseqüència de l’activitat pròpia de
la part arrendatària, eximint de tota responsabilitat a la part arrendadora.
• A no cedir ni subarrendar total o parcialment l’immoble sense l’autorització
prèvia i comunicada per escrit a la part arrendadora.
VIII. La part arrendadora i la part arrendatària podran resoldre de ple dret el
contracte per les causes previstes en la legislació vigent aplicable.
IX. Per la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de la
interpretació o aplicació del present contracte, les parts es sotmeten a la
jurisdicció dels Tribunals de la província de Barcelona.
X.

Amb independència de l’indicat a l’encapçalament del present contracte, les
parts designen com a domicili a efectes de notificacions els següents:
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- Part arrendadora: (adreça, telèfon, e-mail)
- Part arrendatària: C/Balmes, 93-504.60.00, oac@ripollet.cat”
Segon. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per la signatura
del contracte d’arrendament aprovat en l’apartat anterior, així com per exercir qualsevol
altre actuació dirigida a l’execució i efectivitat del present acord.
Tercer. Disposar que, en exercici de la potestat establerta en l’article 57.2 de la
LRJPAC, l’efectivitat del present acord resta subjecte a la formalització de la minuta
aprovada en l’apartat primer i, als efectes, emplaçar el representant legal de la mercantil
cessionària per tal que en un termini no superior a 10 dies a comptar de l’endemà de la
notificació es procedeixi a la signatura de l’ esmentat contracte.
Quart. Notificar el present acord al Sr. Diego Cruz Membrivez, en representació de la
mercantil GRUPO DE INICIATIVAS JEPEMA, S.L.
Cinquè. 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
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.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
3. JUSTIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1187/2013, DE 2 DE
DESEMBRE, BESTRETA A SERVEIS SOCIALS, PER ATENDRE
URGÈNCIES.
Que amb data 2 de desembre de 2013, es va aprovar per Resolució d’Alcaldia núm.
1187, una bestreta a justificar per un import de 3.000,-€ a la cap del Departament de
Serveis Socials, senyora Montserrat Mas Carrillo, per a atendre les urgències que es
produeixin al departament de la partida d’ajuts socials 05.2313.48000 a justificar.
Que actualment se justifica les despeses realitzades de la bestreta realitzada, amb els
núm. d’expedients, noms, imports i conceptes de la despesa realitzada.
L’import total de despeses és de 2.997’68,-€, relacionat a continuació i que 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, s’acorda:
Primer. Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de
la regidora delegada de Serveis Socials, prèviament informades pel Departament
d’Intervenció, aprovar els ajuts socials següents, per un import total de 2.996’63,-€:
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Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Exp.
2010/368
2007/335
2011/250
2013/140
2010/368
2005/420
2013/150
2008/172
2009/023
2004/129
2013/109
2004/079
2012/227
2008/035
2010/279
2009/023

Ajut
8687
8716
8795
8666
8819
9269
9257
8818
9266
9269
9273
9302
9275
10168
9484
9492

Cognom1
Oviedo
Rodríguez
Mendoza
El Aissaoui
Oviedo
Lora
Ouhaddou
Del Olmo
Garrido
Soukane
Owusu
Saldaña
Afif
Berbel
Ouled
Garrido

Cognom2
Jaime
Gudiño
Pérez
Jaime
Eteba
Ávila
García
Barreto
Sánchez
Chama
García

Nom
Jesús
M Carmen
Clemente
Rachid
Jesús
Concepción
Mohammed
Yolanda
María Luisa
Ahmed
Shadrach
Zully Yanet
Mouna
Brígida
El Hassan
María Luisa

Import
15,25
6,46
400,00
200,00
336,06
500,00
95,38
55,04
39,20
78,01
150,00
550,00
250,00
218,00
63,08
41,20
2.997,68

Segon. Reintegrar a la partida d’ajuts econòmics 2313.48000 del present exercici
l’import de 2,32,-€.
Tercer. Donar per justificada la bestreta de 3.000’00,-€ de la Resolució d’Alcaldia núm.
1187/2013, a nom de la Sra. Montserrat Mas Carrillo, com a cap del Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
4. APROVACIÓ CONVENI MARC AMB EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE
PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC.
Atès la població nouvinguda existent al municipi de Ripollet i la necessitat de respondre
a la problemàtica legal que comporta el seu assentament a la nostra ciutat.
Atès la voluntat de l’Ajuntament de promoure l’ús de la llengua catalana entre la
població nouvinguda per facilitar l’arrelament al nostre territori.
Atès la utilitat i la bona acollida de les activitats d’acollida lingüística per a persones
estrangeres com a mitjà de benvinguda i foment de la integració social, que fa anys que
es duu a terme al municipi.
De conformitat amb la proposta emesa per la coordinadora de Polítiques d’Igualtat, amb
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informada pel Departament
d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar el Conveni marc següent, entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament, per al desenvolupament de programes i actuacions
d’acolliment lingüístic.
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“CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
I
L’AJUNTAMENT
DE
RIPOLLET
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC
REUNITS:
D’una banda, la senyora Maria del Mar Viera Hernández, presidenta del Consell de
centre del CNL Vallès Occidental 3.
I d’una altra, el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de
Ripollet.
ACTUEN:
La primera, en representació del Centre de Normalització Lingüística (CNL), per
delegació de la senyora Ester Franquesa i Bonet, presidenta del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL).
El segon, en virtut del que disposa l’article 53 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.
MANIFESTEN:
1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l’ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
2. Que les parts comparteixen també, la voluntat de treballar conjuntament per a
millorar la competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no
coneixen la llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.
3. Que les parts, per fer possible el punt anterior, establiran la coordinació necessària
entre elles i, si escau, amb altres organitzacions, per tal de racionalitzar i gestionar
adequadament les actuacions i els recursos de què es disposi.
4. Que les parts, a partir d’experiències de col·laboració conjunta, amb resultats
satisfactoris, proposen de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla
d’acolliment lingüístic al territori, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la
llegua catalana, la relació comunicativa i la integració de les persones immigrades
en el context social, cultural i lingüístic del territori.
5. Que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d’acolliment
lingüístic s’adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents annexos, on
constarà el tipus d’actuació, els destinataris i les aportacions econòmiques.
6. Que el CPNL, segons l’article 3 del seu Reglament, té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
ens locals de Catalunya. Les relacions del CPNL amb els departaments i els ens dels
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quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual, i
s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió.
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents
PACTES:
1. El CPNL, a través del CNL Vallès Occidental 3, es compromet a :
a) Organitzar les actuacions, que s’especificaran en documents annexos a aquest
conveni, adreçades especialment a la població immigrant del territori.
b) Coordinar-se amb Ajuntament de Ripollet i, si escau, amb altres organitzacions,
per tal d’aconseguir la màxima efectivitat de les actuacions.
c) Contractar, si escau, el personal tècnic necessari per realitzar les actuacions
previstes.
2. Per la seva banda, l’Ajuntament de Ripollet es compromet a:
a) Propiciar la coordinació de totes les organitzacions implicades en les actuacions.
b) Les possibles aportacions econòmiques de l’Ajuntament per al finançament del
cost de les actuacions, hauran de ser aprovades expressament per l’Ajuntament,
d’acord amb el que s’especifiqui en un document annex a aquest conveni i que
recollirà els imports i les aplicacions pressupostàries que corresponguin.
c) Facilitar, si escau, els locals adients on realitzar les actuacions.
3. Per a la coordinació i el seguiment d’aquest conveni es designarà una comissió
formada per una representació del CPNL, assumida per la direcció del CNL, i la
persona signant del conveni per l’altra part, o persones en qui es delegui, que, una
vegada signat el conveni es reunirà, com a mínim, per a la seva constitució i quan es
consideri convenient.
4. Les parts compleixen amb les obligacions establertes per la legislació vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i declaren que les dades
personals derivades d’aquest conveni seran incorporades als fitxers del CPNL amb
la finalitat exclusiva de gestionar-les, i no seran comunicades a tercers, llevat dels
casos en què sigui necessari pe al compliment de les obligacions legals. L’usuari
podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o
oposició mitjançant un escrit adreçat al CPNL: carrer de Mallorca, 272 8a, 08037
Barcelona, explicitant el dret que vol exercir.
5. Aquest conveni té vigència des del dia 10/3/2014 fins el dia 12/3/2016, i es podrà
prorrogar si les parts manifesten documentalment la voluntat de prorrogar-lo abans
de l’acabament de la seva vigència, sempre que hi hagi dotació pressupostària
suficient per al seu correcte desenvolupament.
6. El conveni es podria extingir, també, abans de l’expiració de la seva vigència, per
alguna de les causes següents:
a) L’incompliment dels compromisos que se’n deriven.
b) L’avinença de les parts signatàries.
c) Les altres que legalment procedeixin.
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7. La resolució dels problemes d’interpretació i de compliment que puguin sorgir
durant l’execució del conveni correspondrà a la comissió de seguiment prevista al
pacte tercer. Les qüestions litigioses que no es puguin resoldre al si de la comissió
s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Segon. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’executivitat
del present acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
SUPORT ALS ENS LOCALS PER A L’IMPULS DELS SERVEIS DE
MEDIACIÓ CIUTADANA.
La Diputació de Barcelona ha aprovat mitjançant decret de 24 d’abril del 2014 (registre
de resolucions 3267/14), l’actuació “Programa de suport als ens locals per a l’impuls
dels serveis de mediació ciutadana”, mitjançant conveni específic, no catalogat i no
susceptible d’instrumentar-se per via de les Meses de concertació, en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” del Servei de Polítiques
d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana.
Mitjançant aquest programa de suport s’ha aprovat la concessió d’ajuts econòmics per
import de 14.250€ i s’aprova la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza el
recurs que serà vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2014 .
L’any 2009 es va signar un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i la
Diputació de Barcelona, pel desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments
per a l’impuls de serveis de mediació ciutadana, el qual ha estat prorrogat en els
exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013.
De conformitat amb la proposta emesa per la coordinadora de Polítiques d’Igualtat, amb
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informada pel Departament
d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, per al desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls
dels serveis de mediació ciutadana, amb vigència des de la data de signatura fins al 31
de desembre de 2014 i amb el següent contingut literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT
DE RIPOLLET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS ENS LOCALS PER
A L’IMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA
ENTITATS QUE INTERVENEN:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la diputada delegada d’Educació,
Igualtat i Ciutadania, l’Il·lma Sra. Mireia Solsona i Garriga, i facultada d’acord amb
la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de
23/12/2013, assistida per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut
de les facultats conferides en virtut del Decret de la Presidència núm. 12577/13 de 16
de desembre de 2013 (publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014).
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Juan M.
Parralejo Aragoneses, assistit pel secretari accidental de l’ens, Sr. Emiliano Mora
Labrada, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a
finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos del Pla.

II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Ripollet ha sol·licitat a la
Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajuts
econòmics per donar continuïtat al desenvolupament del Programa de suport als
ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana.
III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per decret de la presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de data 24 d’abril de 2014.
IV. Atès que en aquesta actuació existeixen raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o d’altres degudament justificades, atès que es considera d’interès
públic i social impulsar les actuacions que motiven l’ajut econòmic, per
l’especificitat de l’objecte de l’activitat subvencionada, especialment pel que fa als
objectius compartits entre el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i
Participació Ciutadana i els diferents ajuntaments de la demarcació de Barcelona
relatius a la consolidació de polítiques de cohesió social, convivència i ciutadania.
En aquest context el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadana posa a l’abast dels municipis el programa de mediació ciutadana, per
tal d’atendre la necessitat d’establir noves formes de resolució de conflictes, sent la
mediació ciutadana una bona eina de treball per potenciar el diàleg, la cohesió i la
integració davant la diversitat social i cultural en les ciutats i barris.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES:
Primer. Objecte del conveni.
1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries
en relació a l’actuació desenvolupament del Programa de suport als ens locals per
a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana.
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2.

Aquesta actuació es concreta en què l’ens local posi a disposició de la ciutadania
un servei de mediació per a la resolució alternativa de conflictes.

3.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
• L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol
competencial relatiu al foment dels interessos municipals.
• Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts.
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
 Per part de la Diputació:
La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i
Participació Ciutadana, es compromet a:
a) Aportar a l’Ajuntament de Ripollet l’import de 14.250,00€, en concepte d’ajut
econòmic, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries G/60300/232A1/46252 i
G/60300/232A1/46552 del vigent pressupost de la corporació, destinats a la
contractació de 20 hores setmanals de professional/s mediadors i mediadores per
donar suport a la creació/manteniment d’un servei de mediació ciutadana durant
l’any 2014.
b) Definir, amb la col·laboració de l’ens local, les tasques i el model organitzatiu a
desenvolupar per part d’aquest professional.
c) Assumir el seguiment professional dels equips facilitant el treball en xarxa i la
recerca de propostes de mediació tipus o vàlides per les diferents ciutats.
d) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana.
e) Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la
innovació dels serveis de mediació.
 L’Ajuntament de Ripollet:
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. Tenir un
servei de mediació ciutadana que treballi per afavorir la convivència, oferint vies
no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el
municipi, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de
la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la sensibilització i la
formació.
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b) La contractació, durant la vigència del conveni, de 20 hores setmanals de
professional/s de la mediació i garantir la seva participació en el programa de
formació que estableixi el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
c) Prestar, sense interrupcions, el servei de mediació ciutadana, durant la vigència
del conveni.
d) Comunicar als referents de Diputació qualsevol canvi en l’equip de mediació.
e) Aportar els recursos necessaris per tal que el/s professional/s de la mediació
puguin desenvolupar la seva tasca durant l’exercici 2014.
f)

Emplenar la fitxa de seguiment de l’actuació realitzada, segons el model que li
facilitarà el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana, i
remetre-la al servei obligatòriament, per tal de poder efectuar els controls tècnics
de qualitat de la tasca efectuada, acordats amb la Diputació de Barcelona.

g) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
h) Si s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona, participar en espais de debat,
formació o jornades on poder explicar aquesta experiència.
i)

Presentar al Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana
una memòria justificativa de la realització i el desenvolupament de l’activitat
subvencionada que contingui el següent:
- Definició del Servei
- Objectius del Servei per a l’any de vigència del conveni
- Accions concretes desenvolupades durant l’any de vigència del conveni (difusió,
sensibilització, gestió de casos, etc.)
- Avaluació general del programa a nivell de:
• Assoliment d’objectius
• Dificultats tècniques en el desenvolupament del programa
- Propostes de millora i identificació de necessitats:
• Del servei
• Suggeriments a la Diputació
• Propostes per a l’any següent.

j)

Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es
presentin, l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta
d’anagrames i logos que siguin escaients.

Tercer. Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva
vigència fins el 31 de desembre de l’any en curs, podent-se prorrogar en anys
successius per acord de les parts. En el cas de pròrroga, les parts podran introduir les
modificacions que considerin escaients.
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Quart. Execució i justificació.
1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de
2014.
2.

Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2015 per a trametre
a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut.

3.

La despesa elegible seran despeses del capítol 1 corresponents a personal
contractat en raó del que figura al pacte 2.2 del present conveni, així com les
corresponents a personal de l’ajuntament en la part dedicada a realitzar tasques
pròpies dels serveis de mediació ciutadana.
També seran elegibles les despeses de capítol 2 destinades a la contractació de
serveis de mediació.

4.

Per a la justificació de les despeses caldrà que l’ens destinatari presenti el model
normalitzat de justificació de despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació
de despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, disponible a la Seu Electrònica
Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals.

5.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i
es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.

6.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al
Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a l’ens
destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una
justificació complementària.

7.

En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre
de Factures de la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels
defectes observats, demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.

8.

En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu
cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en
la proporció que correspongui a la reducció operada.

9.

Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic.
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10. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació
faci efectiu el seu pagament.
Cinquè. Pagament.
El pagament de l’aportació de la Diputació podrà fer-se d’un sol cop o en un màxim de
tres pagaments parcials, sempre prèvia presentació de justificacions per part de l’ens
destinatari.
- En el cas de presentació de justificacions parcials, l’ens beneficiari haurà de
presentar la següent documentació justificativa en el termini màxim de tres mesos
des de la finalització del període al que facin referència:
 Contracte de treball o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici i
finalització del contracte ha d’estar dins del període d’execució de l’actuació.
 Justificació de les despeses mitjançant el model normalitzat de justificació de
despeses corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb
la modalitat d’execució, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí
del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai de la
Xarxa de Governs Locals.
- En el cas de pagament íntegre o en el darrer dels pagaments parcials, l’ens
beneficiari haurà de presentar la següent documentació justificativa, en un termini
màxim de tres mesos comptador des de la finalització del període de vigència del
conveni:

Justificació de les despeses pendents de justificar mitjançant el model
normalitzat de justificació de despeses corresponent al tràmit C400
“Justificació de despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, disponible a la
Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
 Una memòria tècnica justificativa del compliment de les obligacions recollides
al pacte segon del present conveni, segons el model facilitat pel Servei de
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana.
 En el cas que no s’hagi presentat cap justificació parcial caldrà presentar
també el contracte de treball o decret d’adjudicació dels serveis. La data d’inici
i finalització del contracte ha d’estar dins del període d’execució de l’actuació.
Sisè. Identificació i senyalització.
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
Setè. Modificacions.
1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació
previstos, l’ens destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor.
2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
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Vuitè. Incompliment.
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud
en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Novè. Formes d’extinció.
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per mutu acord de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
Desè. Marc normatiu.
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del present
conveni.
2.

A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985,
i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació
local.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de
15 de gener de 2009.

Onzè. Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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Dotzè. Relacions amb terceres administracions públiques.
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la
subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Tretzè. Responsabilitat enfront tercers.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor
material de les actuacions.
Catorzè. Protecció de dades.
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de
l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició
de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
2.

L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de
dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les
actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del
recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del
contracte formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a
l’art. 12 de la LOPD.

3.

La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del
subcontractista i els tractaments subcontractats.

4.

En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició
d’encarregat del tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents
responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al
subencàrrec a la Diputació.

5.

El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:
• Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del
recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de
satisfacció dels serveis oferts.
• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de
caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a
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•

•

totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de
les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona
procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de
les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es
projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades.
No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.

6.

Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les
dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en
aquest règim de concertació i en els formularis corresponents fent cessió de les
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de
l’ajut.

7.

Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els
documents originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas
que es cregui necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la
despesa.

8.

En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.

9.

Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el
Registre general de la Diputació de Barcelona, rambla Catalunya, núm. 126,
08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre General de la Diputació
de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).”

Segon. Trametre al Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana
de la Diputació de Barcelona còpia signada de l’esmentat conveni.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
6. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOVIDRIO, S.A.
En data 2 d’abril 2014, es va signar un Conveni marc de col·laboració entre l’Agència
de Residus de Catalunya (en endavant ARC) i Ecovidrio Societat Anònima ( en
endavant ECOVIDRIO), que regula el funcionament del Sistema Integra de Gestió
d’envasos i residus d’envasos de vidre, gestionat per ECOVIDRIO a Catalunya dels
residus adquirits tant per l’Agència de Residus, com per ECOVIDRIO, i ens locals que
voluntàriament s’adhereixin al referit conveni, dins el context jurídic resultant de
l’aplicació de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus.
Analitzat el conveni marc de col·laboració entre l’ARC i ECOVIDRIO, es constata que
la procedència de l’adhesió al mateix per part d’aquesta corporació municipal ve
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motivada per la necessitat de regular els compromisos relatius al funcionament del
sistema integrat gestionat per ECOVIDRIO a l’àmbit territorial de Catalunya, amb la
finalitat de garantir l’acompliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos i resta de normativa en la matèria. Quan a l’àmbit d’aplicació del present
Conveni, estarà constituït pels envasos i residus d’envasos continguts en l’article 1 de
la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, adherits al sistema integrat
gestionat per ECOVIDRIO.
El conveni contempla els diferents compromisos de les parts, destacant l’establiment de
les condicions econòmiques que ECOVIDRIO haurà d’acreditar davant els ens locals o,
si escau, a l’Agència de Residus, d’acord amb el previst a l’article 102.2 de la Llei
d’envasos.
Així mateix, el pacte cinquè de la part dispositiva del conveni conté estableix el que ha
de ser el contingut dels acords que subscriguin els ens locals, i el pacte setè del conveni
esmentat, estableix literalment que : << Els Ens locals que voluntàriament desitgin
adherir-se al present conveni ho comunicaran a l’Agència de Residus i formalitzaran
un acord segons el model de conveni d’adhesió que figura com annex VII. L’Agencia
de Residus informarà Ecovidrio de les adhesions que es produeixin, remetent còpia de
cada conveni d’adhesió no més tard de vint dies hàbil a comptar des de la signatura (o
recepció) del mateix per l’Agència de Residus. Els ens locals que renovin la seva
adhesió abans del 30 de juny de 2014 facturaran d’acord amb les condicions
establertes en el present conveni de col·laboració tot l’any 2014. >>
Atès l’extensió de l’esmentat Conveni marc de col·laboració, s’ha de fer constar que
s’ha incorporat una còpia a l’expedient administratiu als efectes oportuns, donant-lo per
reproduït en aquest acte.
Atès que, de conformitat amb el principi de cooperació i assistència entre les
administracions públiques reconegut a l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i l’article 88 del mateix cos legal que preveu que les Administracions podran celebrar
convenis de col·laboració tant amb persones de dret públic com de dret privat, per
satisfer el interès públic com és el supòsit previst en l’adopció d’aquest acord.
Atès que és competència de la Junta de Govern Local la subscripció de convenis de
col·laboració amb altres administracions, segons preveu l’epígraf 8 a) del punt primer de
la part dispositiva de la Resolució d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny, de delegació de
competències.
Atès que, amb la notificació a l’Agència de Residus de Catalunya de l’acord que
s’adopti cal remetre també la fitxa d’adhesió al conveni que ha d’estar subscrita per
l’alcalde de l’ajuntament.
En base a tot l’anterior, vistos els preceptes esmentats i altres de general aplicació, en
exercici de la competència delegada prevista en l’article 21.1 lletra d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’acorda:
Primer. Acordar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la societat Ecovidrio, SA, subscrit a Barcelona el 2 d’abril de 2014.
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Segon. Assumir, en concordança amb els requisits a l’adhesió que es relaciona en la
clàusula cinquè de la part dispositiva del conveni relacionat en l’apartat anterior, els
següents compromisos :
a) L’acceptació formal de les condicions establertes en el Conveni de referència, pel
que fa a les característiques de la seva participació, en el marc del que preveu el
Programa de gestió de residus vigent en cada moment a Catalunya.
b) La designació dels emplaçaments idonis per a la col·laboració dels contenidors o
dels sistemes adients per a la recollida selectiva d’envasos de vidre a la via pública.
c)

La realització de la recollida selectiva i/o la recuperació dels envasos i residus
d’envasos de vidre amb l’obligació de lliurar-los a les plantes de recuperació que es
designin o alternativament, l’encomana del servei a ECOVIDRIO, d’acord amb el
que preveuen els mateixos annexos del Conveni.

d) L’emissió de factures a ECOVIDRIO amb periodicitat mensual dels materials
recollits, fent esment de les seves característiques i també dels conceptes que
figuren en l’annex núm. II i de la forma prevista a l’annex III del present Conveni.
e)

El subministrament a ECOVIDRIO de tota la informació que preveu l’annex núm.
III.

f)

Participar en el desenvolupament i foment de campanyes de comunicació al seu
àmbit territorial i que s’emmarquin en les directrius acordades per la Comissió de
Seguiment.

g) Cas que ECOVIDRIO ofereixi una recollida complementària pels residus d’origen
comercial d’algun sector específic, l’ens local posarà en coneixement dels sectors
implicats l’existència d’aquesta recollida selectiva per promoure la seva efectiva
implantació (veure annex VI).
Tercer. Donar conformitat a la fitxa d’adhesió al conveni de col·laboració que consta en
l’expedient, i en la que es relacionen les dades requerides respecte el servei municipal
de recollida de residus.
Quart. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a terme
els actes necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència Catalana de Residus, conjuntament amb
la fitxa d’adhesió que s’aprova, i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
7. BAIXES D’ACTIVITATS.
7.1. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 482/2013, de 13 de maig, es va prendre nota
de la comunicació efectuada pel senyor Jose Antonio MARTINEZ GARCIA, de
l’exercici de l’activitat de Bar-restaurant, ubicat al c. Maragall, 8.
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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 7 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe, de la visita
d’inspecció realitzada d’ofici, 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 :
XC-11-109. Sr. Jose Antonio MARTINEZ GARCIA, bar-restaurant ubicat al c.
Maragall, 8 – 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.
7.2. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 136/2010, d’1 de febrer, es va concedir
llicència ambiental per a l’activitat de serralleria metàl·lica, al c. Verge de Montserrat,
57, presentada per la mercantil ARREBOLA CERRAJEROS, 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 14 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe del qual es
constata que, l’immoble referit es troba tancat i sense activitat.
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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 :
XC-006-671. ARREBOLA CERRAJEROS, SL, serralleria metàl·lica ubicat al c. Verge
de Montserat, 57.
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.
7.3. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 166/2001, de 14 de març, s’aprovà la
comunicació efectuada en relació a l’exercici de l’activitat de muntatge de peces al
carrer Molí d’en Ginestar núm. 17-19, presentada per la mercantil Automontajes del
Vallès 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.
Mitjançant escrit de data 17 de gener de 2014, registre d’entrada amb número 487, el
senyor Juan Manuel Rodríguez Gómez, en representació de Automontajes del Vallès
SCP, ha presentar escrit pel que comunica el cessament de l’activitat classificada en
règim de comunicació consistent en taller mecànic de muntatge de peces, ubicada al
carrer Molí d’en Ginestar núm. 17-19.
En data 26 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe del qual es
constata el cessament de l’esmentada activitat.
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En data 23 d’abril 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, 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 la sol·licitud presentada i els
informes emesos, acreditatius del cessament efectiu de l’activitat :
XC-00.252 (3402.00.115). AUTOMONTAJES DELS VALLÈS SCP, taller mecànic de
muntatge de peces ubicat al carrer Molí d’en Ginestar núm. 17-19.
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.
7.4. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2011, es va
autoritzar l’activitat innòcua per a l’activitat de magatzem de material elèctric ubicat al
c. Àngel Guimerà, 9, sol·licitada a nom del senyor David Martínez Romero.
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 21 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe del qual es
constata que, aquesta activitat ja no s’exerceix, que al seu lloc hi ha altre activitat de
magatzem per activitat d’instal·lacions de pladur, a nom de l’empresa PLACOTECNIC, SL, a la qual se l’aixecat acta per a la seva legalització. (XR-14-271)
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 els informes emesos,
acreditatius del cessament efectiu de l’activitat :
XI-10-871. Sr. David MARTINEZ ROMERO, magatzem de material elèctric ubicat al
c. Àngel Guimerà, 8. Ref. Cadastral : 9743110DF2994d0002OI.
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.
7.5. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 48/2007, de 18 de gener, es va concedir
llicència ambiental per a l’activitat de ludoteca, a l’av. Catalunya, 20-22, presentada per
la mercantil MINIMON, 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 26 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe, de la visita
d’inspecció realitzada d’ofici, 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 :
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Primer. Donar de baixa l’activitat següent, d’acord amb l’informe emès, acreditatiu del
cessament efectiu de l’activitat :
XC-05-321. MINIMON, SCP, ludoteca ubicada a l’av. Catalunya, 20-22.
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.
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.
7.6. Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 851/2002, de 12 de desembre, es va concedir
autorització per a l’activitat de comerç a l’engròs de peces de plàstic, situada a l’av. del
Riu Ripoll, 48, presentada per la mercantil PLASTHOM, SA.
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 26 de març de 2014, l’agent mediambiental ha emès informe, de la visita
d’inspecció realitzada d’ofici, 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.98.139 (3402.98.65). PLASTHOM, SA, comerç a l’engròs de peces de plàstic ubicat
a l’av. riu ripoll, 48.
Segon. Notificar el present acord al titular de l’activitat i a l’Organisme Autònom Local
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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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 (6)
8. AUTORITZACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES.
8.1. Mitjançant escrit de data 23 d’agost de 2013, registrat d’entrada amb número 8292,
la mercantil VIBA DUO, SL, va comunicar davant aquest ajuntament el canvi de nom
d’una activitat consistent en venda de complements de la llar, ubicat al carrer Nou, 58 –
local 2, ja comunicada per l’anterior titular, la mercantil VIBA, SCP, i aprovada
mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 283/2008, de 7 d’abril.
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 novembre de 2013, l’enginyer municipal ha emès informe que és del
següent tenor literal:
<<Vista la sol·licitud presentada mitjançant instància amb Reg. d’Ent. 2013008292, de
23 d’agost de 2013, per Mónica Vieito Hernández amb NIF 46644628-F en
representació de VIBA DUO S.L., amb la finalitat d’efectuar un canvi de titular de
l’activitat innòcua de comerç al detall de complements de la llar (ús comercial,
superfície construïda ~338 m2, útil de 304,7 m2), ubicada al carrer Nou nº 58 – local 2
(esquerre), també c. Padró nº 59, 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
autorització o llicència d’obertura de l’activitat (expedient XI-07-1120), mitjançant
Resolució d’Alcaldia nº 283/2008, de 7 d’abril de 2008. 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 n’alteri l’activitat, distribució general ni les seves instal·lacions.>>
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En data 14 de maig 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 comerç al detall de complements de
la llar, ubicat al c. Nou, 58 – local 2, a favor de la mercantil VIBA DUO, SL . (Exp. XI13-780). Ref. Cadastral : 9745502DF2994F0002DE.
Segon. La mercantil VIBA DUO, 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: 742,81€, 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 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.
8.2. Mitjançant escrit de data 30 d’agost de 2013, registrat d’entrada amb número 8382,
la mercantil PUFF MEDITERRANI, SL, va presentar davant aquest ajuntament una
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat
consistent en comerç al detall de cigarretes electròniques i complements, ubicat a la
rambla Sant Jordi, 77 – Local esquerre.
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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 24 de setembre de 2013, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic:
FAVORABLE.
En data 4 de desembre de 2013, l’enginyer municipal ha emès informe que és del
següent tenor literal :
<<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les comprovacions
pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als annexos de la
LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua 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 24 de setembre de 2013.
Un cop examinada la documentació aportada, per seguretat pròpia i respecte a tercers,
cal que el titular acati les normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a
continuació:
• Els 2 extintors d'incendis instal·lats seran de pols polivalent ABC, d’eficàcia
mínima 21A-113B, tot i que un podrà ser de CO2, proper al quadre elèctric i
eficàcia mínima 89B-C; seran visibles, accessibles i degudament senyalitzats (UNE
23033-1), també comptaran amb les revisions que els pertoquin segons Reial Decret
1942/1995.
• Els 2 blocs autònoms d'enllumenat d’emergència instal·lats compliran l’establert a
l’apartat 2 del DB-SUA4 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
• Segons taula 1.2 del DB-SI1 del CTE, la resistència al foc d’elements que delimitin
sectors d’incendi (altres activitats i/o usos), serà almenys EI 90 per a parets, EI 120
per a mitgeres, REI 90 per a sostres i EI2 45-C5 per a portes.
• 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’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 12 persones.
• La instal·lació elèctrica estarà realitzada d'acord amb el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió (R.D. 842/2002) i les seves instruccions tècniques
complementàries.
• El local complirà amb els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a
Catalunya (TAAC) publicats pel departament de Benestar social i família de la
Generalitat de Catalunya. Per tant, per canvi d’ús (abans magatzem), disposarà
almenys d’accés practicable segons Decret 135/1995 i cambra higiènica usable,
d’acord amb DT-4 i DT-3 (versió Març de 2013).
• Les dependències de l’establiment, i en particular els serveis higiènics (d’ús públic),
disposaran de ventilació segons l’establert als articles 78 i 79 de les OME, al RITE
(R.D. 1027/2007 i posteriors) o a la Norma UNE-EN 13779.
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•

La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica
(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE.
• Els aparells de les instal·lacions de climatització no podran instal·lar-se en llocs o
de manera que puguin produir molèsties als veïns per sorolls, vibracions ni emissió
d’aire calent, segons l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de
26/04/2011) no es permet la instal·lació d’aquest tipus d’aparells directament a
façana.
• L’activitat no generarà sorolls ni vibracions superiors als valors límit d’immissió
establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i pel
Mapa de capacitat acústica municipal.
• El titular prestarà atenció a la gestió dels residus, efectuant-ne la disposició
selectiva als contenidors municipals dels assimilables a residus urbans i per la
resta, si s’escau, acudirà als serveis d’un gestor o deixalleria autoritzats, 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 amb
les disposicions del Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E4 ITCEA-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 8/2004 i modificacions posteriors), marcarà els preus de venda al
públic dels productes i emetrà els corresponents comprovants de compra i tot allò
establert al D.L. 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 14 de maig 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 :
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Primer. Restar assabentats, sense perjudici de tercers i sense perjudici de les
atribucions conferides per la legislació sectorial a d’altres organismes públics, de
l’obertura d’una activitat innòcua, exp. XI-13-793, a nom de la mercantil PUFF
MEDITERRANI, SL, consistent en comerç al detall de cigarretes electròniques i
complements, ubicat a la rambla Sant Jordi, 77 – local esquerre. REF. CADASTRAL :
0343208DF3904C0001TB.
Segon. La mercantil PUFF MEDITERRANI, 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: 1.230,90€, 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 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.
8.3. Mitjançant escrit de data 4 de març de 2013, registrat d’entrada amb número 1957,
la mercantil CAMPO SECO, SL, va presentar davant aquest ajuntament una
comunicació prèvia fent avinent la seva intenció d’exercir l’obertura d’una activitat
consistent en oficina comercial oberta al públic, ubicada al c. Verge de Montserrat, 21 –
local 4.
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 14 de novembre de 2014, l’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic:
FAVORABLE, amb la circumstància urbanística següent:
<<En els plànols presentats no es detalla quin ús tindrà l’altell del local. Cal tenir en
compte que d’acord amb l’article 80.3 de les Ordenances metropolitanes d’edificació,
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l’alçada mínima dels locals serà de 2,50metres, i podrà reduir-se a 2,10 metres a les
zones de magatzem, serveis sanitaris i dependències que no s’utilitzen permanentment
pel personal. S’haurà de tindre en compte per l’ús de l’altell.>>
En data 28 de gener de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que és del tenor
literal següent:
<<Respecte a l’activitat referenciada a l’encapçalament, efectuades les comprovacions
pertinents, considero que aquest tipus d’activitat no està inclosa als annexos de la
LPCAA ni del REPAR i, en conseqüència, es classifica com a innòcua. A més, es
considera comercial de primera categoria (Ordenances Metropolitanes d’Edificació) i
és compatible amb el lloc que pretén ocupar i la seva zona urbanística, d’acord amb les
condicions indicades en l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de
novembre de 2013.
Un cop examinada la documentació aportada, per seguretat pròpia i respecte a tercers,
cal que el titular acati les normatives i adopti les prescripcions que s’exposen a
continuació:
• Disposarà almenys de dos extintors d'incendis de pols polivalent ABC, d’eficàcia
mínima 21A-113B-C, visibles, accessibles i degudament senyalitzats (UNE 230331), també comptaran amb les revisions que els pertoquin segons Reial Decret
1942/1995.
• El local disposarà com a mínim de 4 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 DBSI1 del CTE. La densitat de càrrega de foc (Qs) no superarà en cap cas els 425
MJ/m².
• Les portes i passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als
apartats 4 i 6 del DB-SI3 (CTE). La porta de sortida de l’establiment serà abatible
amb eix de gir vertical, sistema de fàcil i ràpida obertura, sense obstacles i sense
haver d’utilitzar clau durant l’horari d’obertura.
• Les zones definides sense ús (planta primera), hauran de romandre permanentment
tancades, sectoritzades (porta EI2 45-C5), buides i en bon estat de neteja i
conservació. En cas que les vulguin fer servir, les hauran d’adequar i comunicar-ho
a l’Ajuntament.
• L’ocupació màxima permesa per a l’establiment serà de 15 persones.
• La instal·lació elèctrica complirà l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (segons R.D. 842/2002) i les seves instruccions tècniques complementàries.
• Complirà amb els criteris per a canvi d’ús de la Taula d’Accessibilitat a les
Activitats a Catalunya (TAAC) publicats pel departament de Benestar social i
família (versió març de 2013). Per tant, disposarà almenys d’accés practicable
segons Decret 135/1995, d’acord amb DT-4.
• Les dependències de l’establiment, i en particular els serveis higiènics, disposaran
de ventilació segons l’establert a l'article 78 de les OME, al RITE (R.D. 1027/2007 i
posteriors) o a la Norma UNE-EN 13779.
• La il·luminació de l’establiment no superarà els valors límits d’eficiència energètica
(VEEI) establerts a l’apartat 2 del DB-HE3 del CTE.
• Els aparells de les instal·lacions de climatització no podran instal·lar-se en llocs o
de manera que puguin produir molèsties als veïns per sorolls, vibracions ni emissió
d’aire calent, segons l’article 39 de l’Ordenança de Convivència (BOPB de
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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 a l’ambient exterior i els rètols lluminosos compliran amb
les disposicions del Reial Decret 1890/2008 (taula 13 ITC-EA-02 i Zona E3 ITCEA-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.>>
Mitjançant escrit de data 30 d’abril de 2014, registrat d’entrada 4515, la mercantil
IMPORTACO FOOD SERVICE, SL, amb NIF B98256696, va presentar davant aquest
ajuntament una comunicació prèvia fent avinent el canvi de denominació de la societat
de CAMPOS SECO, SL a IMPORTACO FOOD SERVICE, SL, adjuntant escriptura
del canvi de denominació.
En data 7 de maig de 2014, l’enginyer municipal ha emès informe que és del següent
tenor literal :
<<Vista la sol·licitud presentada mitjançant instància amb Reg. d’Ent. 2014004515, de
30 d’abril de 2014, per Eva Pons Casañ amb NIF 52638009-W en representació de
IMPORTACO FOOD SERVICE S.L., amb la finalitat de comunicar un canvi de
denominació de la societat titular (amb al mateix CIF), en l’activitat innòcua d’oficina
comercial oberta al públic (ús administratiu/comercial, superfície útil 70,62 m2),
ubicada al carrer Verge de Montserrat nº 21 – local 4 d’aquest terme municipal.
Examinada la documentació aportada, d’ella es desprèn que l’activitat i les seves
instal·lacions no han sofert modificacions, continuen amb les mateixes característiques
i sota les mateixes condicions indicades en l’anterior informe tècnic municipal de 28 de
gener de 2014. Per tant, si s’escau, considero que pot donar-se per assabentada la
comunicació de canvi de denominació sol·licitada, d’acord amb l’establert als articles
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86 i 92 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.>>
En data 14 de maig 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-13-257, a nom de la mercantil IMPORTACO
FOOD SERVICE, SL, consistent en oficina comercial oberta al públic, ubicada al c.
Verge de Montserrat, 21 – local 4. REF. CADASTRAL : 8646702DF2984F0085AS.
Segon. La mercantil IMPORTACO FOOD SERVICE, 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 les liquidacions en concepte de taxes municipals següents:
Drets: 1.040,29€, ja ingressats, per la tramitació de l’activitat innòcua.
Drets: 104,03€, ja ingressats, per la tramitació del canvi de denominació.
Cinquè. Notificar el present acord al titular de l’activitat.
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
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9. AUTORITZACIÓ GUALS I RESERVES D’ESTACIONAMENT.
Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i
ordenances municipals, la instal·lació de reserva d’estacionament següent, d’acord amb
la instància presentada, els informes emesos, el dictamen de la Ponència de Vies
Públiques i, aprovar els drets que, si escau, corresponen, amb independència de la quota
anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança fiscal en vigor:
Exp. VP14-016-X0536. Al senyor Joan Baeza Padilla, de conformitat amb el dictamen
4) de la Ponència de Vies Públiques de data 28 d’abril de 2014, una reserva
d’estacionament per a discapacitats i d’ús exclusiu per al vehicle matrícula 2156-HCC a
la rambla Sant Esteve, 26. Prescripcions: 1) Es procedeix a donar d’alta la reserva en el
padró a partir de l’exercici 2014. 2)La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal
efecte s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006). 3) S’haurà
d’aportar una fotografia al Departament de Rendes una vegada senyalitzada la reserva.
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 (6)
10. AUTORITZACIÓ TRASLLAT RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A
DISCAPACITATS.
Mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 1 d’octubre de 2003, s’autoritzà a la
senyora Isabel Medina Camacho, a una reserva d’estacionament per a discapacitats i
d’ús exclusiu per al vehicle matrícula 7810-HJL, al carrer Maragall, núm. 32.
En data 11 d’ abril de 2014, registre entrada núm. 3952, la senyora Isabel Medina
Camacho sol·licita el trasllat de l’esmentada reserva al núm, 29 del mateix carrer exp.
VP14-019-X1126.
Vist el dictamen 4) de la Ponència de vies públiques de data 12 de maig del corrent i la
resta d’informes que consten en l’expedient, s’acorda:
Primer. Autoritzar a la senyora Isabel Medina Camacho al trasllat de la reserva
d’estacionament per a discapacitats emplaçada al carrer Maragall, núm. 32 per ubicar-la
al mateix carrer núm.29 , per a ús exclusiu del seu vehicle matrícula 7810-HJL .
Prescripcions: 1) S’haurà d’eliminar la pintura i reposar el panot de la vorera que quedi
afectat del carrer Maragall núm. 29 utilitzant el material següent: Panot gris 20x20x4
de 9 pastilles. 2) Es procedeix a modificar l’adreça de la ubicació de la reserva en el
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padró municipal a partir de l’exercici 2014. 3) La senyalització a la nova ubicació anirà
a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local
(tel. 935046006). 4) S’haurà d’aportar una fotografia al Departament de Rendes una
vegada senyalitzada la reserva en la nova ubicació.
Segon. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que s’entendrà desestimat si transcorregut un altre mes,
comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que s’estimi adient.
Així mateix, la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
11. INSTAL·LACIÓ RESERVA ESTACIONAMENT GENÈRICA PER
DISCAPACITATS.
Altes. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i
ordenances municipals, la instal·lació de reserva d’estacionament següent, d’acord amb
la instància presentada, els informes emesos i el dictamen de la Ponència de Vies
Públiques:
Exp. VP14-020-X1127. Vista la instància presentada per el senyor Fermin Gallardo
Covarsi, en data 11 d’abril de 2014, registre entrada núm. 3990, i de conformitat amb el
dictamen de la Ponència de Vies Públiques de data 12 de maig de 2014, s’acorda:
Primer. Instal·lar una reserva d’estacionament genèrica per a discapacitats a la rambla
Sant Andreu cantonada amb el carrer Padró, al costat del pas de vianants i molt pròxima
a l’entrada del camp de Futbol.
Segon. La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada Municipal
d’Obres.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat i a la Brigada Municipal d’Obres.
Quart. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que s’entendrà desestimat si transcorregut un altre mes,
comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que s’estimi adient.
Així mateix, la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
12. APROVACIÓ MINUTA ADDENDA CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DE
DIVERSES OBRES EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB CÀRREC DEL
PROGRAMA D’ACTUACIONS DE COHESIÓ TERRITORIAL 2012-2015.
L’Ajuntament de Ripollet, juntament amb el Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament de Ripollet (organisme autònom de l’Ajuntament) i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, van subscriure un conveni de col·laboració en data 31 de juliol de 2013,
per al finançament de diverses obres en el Poliesportiu municipal, dins les previsions
del Pla d’actuacions de cohesió territorial (PACT) 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (en endavant, AMB), aprovat pel Consell Metropolità de data 8 de maig
de 2012.
La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 27 de maig de 2014,
i segons certificat expedit pel secretari general de l’AMB, ha aprovat la minuta de
l’addenda al Conveni de col·laboració esmentat al paràgraf anterior, que a continuació
es transcriu, facultant al gerent de l’AMB per a la seva signatura:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RIPOLLET, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE RIPOLLET I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES
OBRES EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
Barcelona,
R E U N I T S:
L’Il·lm. Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, amb
CIF P0817900D i domicili al carrer Balmes núm.2 de Ripollet que actua en nom i
representació d’aquesta entitat, nomenat per a aquest acte per acord de
........................... de data ........... de 2014, assistit pel secretari accidental de la mateixa,
Sr. Emiliano Mora Labrada, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e)
de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves
funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Sr. Xavier Peñarando Morea, president del Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet, que actua en representació d’aquesta entitat per acord de delegació
mitjançant Resolució d’Alcaldia 636/2011, de data 11 de juny, ratificat en Ple de data
22 de juny de 2011.
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara
endavant AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF
P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona,
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ................. de 2014 ,
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assistit pel Sr. Sebastià Grau Àvila, secretari general de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en
funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987,
de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda
capacitat per a pactar i obligar-se,
M A N I F E S T E N:
I. Que en data 31 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Ripollet, el Patronat Municipal
d’Esports de Ripollet i l’AMB van subscriure un conveni de col·laboració per al
finançament de diverses obres en el poliesportiu municipal.
II. Que l’import dels pressupostos de les diverses actuacions objecte del conveni
sumava 132.406,83€, l’IVA inclòs.
III. Que durant l’execució de les obres s’han produït variacions en els costos previstos
al conveni signat el 31 de juliol de 2013, tot i que no es modificarà la suma total
esmentada a la manifestació anterior.
IV. Que el Patronat Municipal d’Esports ha presentat un informe justificatiu de les
variacions en el pressupostos de cada actuació.
Per tal d’establir el llistat definitiu de les obres i el seu cost, s’acorda adoptar i
subscriure la present addenda al conveni de 31 de juliol de 2013, que es regirà
mitjançant les següents:
C L À U S U L E S:
Primera. Les obres i pressupostos previstos a la clàusula segona del conveni signat en
data 31 de juliol de 2013 s’estableixen definitivament en el llistat següent:
1. Obres addicionals a les pistes de pàddel: no seran objecte d’aquest conveni.
2. Instal·lació de detectors de fums: 17.247,41€, IVA inclòs.
3. Reforma del gimnàs solàrium: 32.631,16€, IVA inclòs.
4. Canvi del sostre de l’edifici de boxa i lluita: 13.369,82€, IVA inclòs.
5. Tancament de la pista i grades: 14.492,07€, IVA inclòs.
6. Remodelació de la plaça Joan Abad: 54.666,37€, IVA inclòs.
Segona. La resta de termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet, el Patronat
Municipal d’Esports de Ripollet i l’AMB per realitzar i finançar les obres objecte
d’aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni citat a la manifestació I.”
Atès que de conformitat amb l’apartat primer, punt 8, lletra a) de la resolució d’Alcaldia
número 635/2011, d’11 de juny, correspon a la Junta de Govern Local acordar la
subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb
entitats i particulars, s’acorda:
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Primer. Aprovar la minuta de l’addenda al Conveni de col·laboració transcrit en la part
expositiva, a celebrar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Patronat Municipal
d’Esports de Ripollet per al finançament de diverses obres en el Poliesportiu municipal,
dins les previsions del PACT 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat
pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 8 de
maig de 2012.
Segon. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Patronat
Municipal d’Esports de Ripollet.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
13. APROVACIÓ MINUTA CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DE LES
OBRES PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC AL PAVELLÓ JOAN CREUS AMB
CÀRREC DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE COHESIÓ TERRITORIAL
2012-2015.
L’Ajuntament de Ripollet mitjançant Resolució d’Alcaldia 449/2014, de data 9 de maig,
va resoldre sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la nova redistribució de les
actuacions i les assignacions en el Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACT)
2012-2015.
L’Ajuntament de Ripollet, juntament amb el Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament de Ripollet (organisme autònom de l’Ajuntament) i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, tenen previst subscriure un conveni de col·laboració, per al finançament
de les obres per a l’estalvi energètic al Pavelló Joan Creus, dins les previsions del Pla
d’actuacions de cohesió territorial (PACT) 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant, AMB), aprovat pel Consell Metropolità de data 8 de maig de
2012.
La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 27 de maig de 2014,
i segons certificat expedit pel secretari general de l’AMB, ha aprovat la minuta del
conveni de col·laboració esmentat al paràgraf anterior, que a continuació es transcriu,
facultant al gerent de l’AMB per a la seva signatura:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, EL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE RIPOLLET I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC AL PAVELLÓ JOAN CREUS.
Barcelona,
R E U N I T S:
L’Il·lm. Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, amb
CIF P0817900D i domicili al carrer Balmes núm.2 de Ripollet que actua en nom i
representació d’aquesta entitat, nomenat per a aquest acte per acord de
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........................... de data ........... de 2014, assistit pel secretari accidental de la mateixa,
Sr. Emiliano Mora Labrada, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e)
de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves
funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Sr. Xavier Peñarando Morea, president del Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet, que actua en representació d’aquesta entitat per acord de delegació
mitjançant Resolució d’Alcaldia 636/2011, de data 11 de juny, ratificat en Ple de data
22 de juny de 2011.
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara
endavant AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF
P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona,
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ................. de 2014 ,
assistit pel Sr. Sebastià Grau Àvila, secretari general de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en
funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987,
de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda
capacitat per a pactar i obligar-se,
M A N I F E S T E N:
I. Que l’Ajuntament de Ripollet té prevista l’execució de les obres per a l’estalvi
energètic al pavelló Joan Creus.
II. Que l’Ajuntament ha sol·licitat que les obres esmentades en la manifestació I es
financin amb càrrec a l’assignació aprovada en el Programa d’actuacions de cohesió
territorial (PACT) 2012-2015 per al municipi de Ripollet.
III. Que el cost total previst de les obres a realitzar és de 25.000€, IVA inclòs.
IV. Que l’Ajuntament de Ripollet estableix que les obres objecte d’aquest conveni
siguin executades pel Patronat Municipal d’Esports del seu municipi.
V. Que el Patronat Municipal d’Esports de Ripollet és un organisme depenent de
l’Ajuntament de Ripollet creat l’any 1981, dedicat a la promoció i gestió de l’esport en
el municipi.
VI. Que segons l’article 20.d) dels seus estatuts, el Patronat pot contractar obres i
serveis per atenció de l’entitat.
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VII. Que, ateses les manifestacions IV, V i VI, el Patronat Municipal d’Esports
contractarà les obres i que aquest serà qui justificarà l’execució de les mateixes a
l’AMB per tal que aquesta faci efectiu el seu finançament.
VIII. Que per tal de definir el finançament de l’actuació, totes les parts coincideixen en
la conveniència d’establir un acord de col·laboració mitjançant la celebració d’un
conveni, d’acord amb el que es preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i d’altres preceptes d’aplicació.
Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració
que es regirà mitjançant les següents:
C L À U S U L E S:
Primera. El present Conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament de
Ripollet, el Patronat Municipal d’Esports de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per al finançament de les obres per a l’estalvi energètic al pavelló Joan
Creus.
Segona. El pressupost de les obres que es preveu executar és de 25.000€, l’IVA inclòs.
Tercera. El Patronat Municipal d’Esports de Ripollet, com a organisme depenent de
l’Ajuntament de Ripollet per a la promoció i gestió de l’esport al municipi, procedirà a
l’execució de les obres esmentades a la clàusula anterior, tal com s’estableix a la
manifestació VII.
Quarta. L’AMB finançarà el cost de les actuacions esmentades a la clàusula segona
amb càrrec a l’assignació econòmica que el PACT 2012-2015 fa per al municipi de
Ripollet.
En cas que l’import de l’obra executada superés el pressupost de 25.000€, l’escreix
anirà a càrrec de l’Ajuntament. En cas contrari, el sobrant quedarà a disposició de
l’Ajuntament en el PACT 2012-2015.
Cinquena. L’AMB efectuarà aquesta aportació al Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet mitjançant pagaments del 100% de l’import de les despeses d’obra que es
vagin generant, a mesura que el Patronat les notifiqui a l’AMB per al seu cobrament i
fins exhaurir el total de l’aportació.
Les despeses d’obra hauran d’estar aprovades per la Intervenció de l’Ajuntament.
Sisena. El desenvolupament del present Conveni estarà presidit pels principis de
lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir abans i
millor l’objecte del mateix, que no és altre que el finançament de l’actuació
programada.
Setena. El Conveni i les obligacions que en deriven tindrà vigència des de la seva
signatura fins un cop estigui satisfeta l’obligació de finançament adquirida per l’AMB
en relació amb les obres objecte d’aquest conveni.
Vuitena. El Conveni s’extingirà per les causes següents:
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1.
2.
3.

Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
Comú acord entre les parts.
A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part i sens
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis causats.”

Atès que de conformitat amb l’apartat primer, punt 8, lletra a) de la resolució d’Alcaldia
número 635/2011, d’11 de juny, correspon a la Junta de Govern Local acordar la
subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb
entitats i particulars, s’acorda:
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració transcrit en la part expositiva, a
celebrar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet per al finançament de les obres d’estalvi energètic al Pavelló Joan Creus, dins
les previsions del PACT 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat pel
Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 8 de maig
de 2012.
Segon. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Patronat
Municipal d’Esports de Ripollet.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
14. APROVACIÓ MINUTA CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT, EL PATRONAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT I
PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA,
PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES OBRES AMB CÀRREC DEL
PROGRAMA D’ACTUACIONS DE COHESIÓ TERRITORIAL 2012-2015.
L’Ajuntament de Ripollet mitjançant Resolució d’Alcaldia 449/2014, de data 9 de maig,
va resoldre sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la nova redistribució de les
actuacions i les assignacions en el Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACT)
2012-2015.
L’Ajuntament de Ripollet, juntament amb el Patronat Municipal de Desenvolupament i
Promoció d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet (organisme autònom de
l’Ajuntament) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tenen previst subscriure un conveni
de col·laboració, per al finançament de diverses obres, dins les previsions del Pla
d’actuacions de cohesió territorial (PACT) 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant, AMB), aprovat pel Consell Metropolità de data 8 de maig de
2012.
La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 27 de maig de 2014,
i segons certificat expedit pel secretari general de l’AMB, ha aprovat la minuta del
Conveni de col·laboració esmentat al paràgraf anterior, que a continuació es transcriu,
facultant al Gerent de l’AMB per a la seva signatura:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, EL
PATRONAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ
D’OCUPACIÓ DE RIPOLLET I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES OBRES EN EL MUNICIPI.
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Barcelona,
R E U N I T S:
L’Il·lm. Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses, alcalde, amb CIF P0817900D i domicili al
carrer Balmes núm.2 de Ripollet que actua en nom i representació d’aquesta entitat,
nomenat per a aquest acte per acord de ........................... de data ........... de 2014,
assistit pel secretari accidental de la mateixa, Sr. Emiliano Mora Labrada, en funcions
d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de
setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament
legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
El Sr. Ferran Tornel Lloreda, president del Patronat Municipal de Desenvolupament i
Promoció d’Ocupació de Ripollet, que actua en representació d’aquesta entitat per
acord de delegació mitjançant Resolució d’Alcaldia 636/2011, de data 11 de juny,
ratificat en Ple de data 22 de juny de 2011.
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara
endavant AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF
P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona,
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ................. de 2014 ,
assistit pel Sr. Sebastià Grau Àvila, secretari general de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en
funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987,
de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda
capacitat per a pactar i obligar-se,
M A N I F E S T E N:
I. Que l’Ajuntament de Ripollet té prevista l’execució de diverses obres en el seu
municipi.
II. Que, a sol·licitud de l’Ajuntament, les actuacions esmentades en la manifestació
anterior s’han inclòs en el Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACT) 20122015 per al municipi de Ripollet i s’ha previst un cost total de 1.104.867,44€, IVA
inclòs.
III. Que l’Ajuntament de Ripollet estableix que les obres objecte d’aquest conveni
siguin executades pel Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació
del seu municipi.
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IV. Que el Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació de
Ripollet, creat per l’Ajuntament de Ripollet l’any 1989, és un organisme autònom de
caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia.
V. Que segons l’article 11.e) dels seus estatuts, el Patronat pot contractar obres i
serveis per atenció de l’entitat.
VI. Que, ateses les manifestacions III, IV i V, el Patronat Municipal de
Desenvolupament i Promoció d’Ocupació de Ripollet contractarà les obres i que aquest
serà qui justificarà l’execució de les mateixes a l’AMB per tal que aquesta faci efectiu
el seu finançament.
VII. Que per tal de definir el finançament de l’actuació, totes les parts coincideixen en
la conveniència d’establir un acord de col·laboració mitjançant la celebració d’un
conveni, d’acord amb el que es preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i d’altres preceptes d’aplicació.
Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració
que es regirà mitjançant les següents:
C L À U S U L E S:
Primera. El present Conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament de
Ripollet, el Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació de
Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de diverses obres en el
seu municipi.
Segona. Les obres que es preveu executar i el seu cost estimat són les següents:
1. Adequació del magatzem al carrer Cot: 30.264,59€, IVA inclòs.
2. Obres del carrer Calvari: 554.110,45€, IVA inclòs.
3. Adequació del pàrquing del PAME: 141.472,78€, IVA inclòs.
4. Adequació d’horts municipals: 57.704,82€, IVA inclòs.
5. Millores a les vies públiques i parcs infantils: 246.312,90€, IVA inclòs.
6. Millora de la vorera i creació de parada d’autobús a la ct. Barcelona: 55.001€,
IVA inclòs.
7. Rehabilitació del mur mitgera i pintura del nou pàrquing del Casino: 20.000,90€,
IVA inclòs.
Tercera. El Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació de
Ripollet, com a organisme depenent de l’Ajuntament de Ripollet amb personalitat
jurídica pública, procedirà a l’execució de les obres esmentades a la clàusula anterior,
tal com s’estableix a la manifestació VI.
Quarta. L’AMB finançarà el cost de les actuacions esmentades a la clàusula segona
amb càrrec a l’assignació econòmica que el PACT 2012-2015 fa per al municipi de
Ripollet.
La suma de tots els pressupostos de les diverses actuacions és de 1.104.867,44€, IVA
inclòs.
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En cas que la suma de les obres executades superés la quantitat esmentada al paràgraf
anterior, l’escreix anirà a càrrec de l’Ajuntament. En cas contrari, el sobrant quedarà
a disposició de l’Ajuntament en el PACT 2012-2015.
Cinquena. L’AMB efectuarà aquesta aportació al Patronat Municipal de
Desenvolupament i Promoció d’Ocupació de Ripollet mitjançant pagaments del 100%
de l’import de les despeses d’obra que es vagin generant, a mesura que el Patronat les
notifiqui a l’AMB per al seu cobrament i fins exhaurir el total de l’aportació.
Les despeses d’obra hauran d’estar aprovades per la Intervenció de l’Ajuntament.
Sisena. Qualsevol modificació en els imports assignats pel PACT a les actuacions
objecte d’aquest conveni, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan de l’Ajuntament que
les ha sol·licitat.
Amb el límit expressat a la clàusula quarta, l’AMB reflectirà les modificacions en una
addenda a aquest conveni que seguirà el corresponent procediment d’aprovació.
Setena. El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis de
lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir abans i
millor l’objecte del mateix, que no és altre que el finançament de les actuacions
programades.
Vuitena. El Conveni i les obligacions que en deriven tindrà vigència des de la seva
signatura fins un cop estigui satisfeta l’obligació de finançament adquirida per l’AMB
en relació amb les obres objecte d’aquest conveni.
Novena. El conveni s’extingirà per les següents causes:
1. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
2. Comú acord entre les parts.
3. A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part i sens
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis causats.”
Atès que de conformitat amb l’apartat primer, punt 8, lletra a) de la Resolució
d’Alcaldia número 635/2011, d’11 de juny, correspon a la Junta de Govern Local
acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com
amb entitats i particulars, s’acorda:
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració transcrit en la part expositiva,
a celebrar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Patronat Municipal de
Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació de Ripollet per al finançament de diverses
obres, dins les previsions del PACT 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
aprovat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data
8 de maig de 2012.
Segon. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Patronat
Municipal de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació de Ripollet.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el
que jo com a secretari accidental certifico.
El secretari accidental

L’alcalde

Emiliano Mora Labrada

Juan Parralejo Aragoneses
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