Acta Junta Govern Local núm. 21/2014, de 16 de juny

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 21/2014.
Caràcter: Ordinari.
Data: 16 de juny de 2014.
Horari: de 9.06 a 9.24 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.
14.
15.

16.
17.

Aprovació acta sessió anterior.
Aprovació de factures.
Justificació de subvencions.
Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals.
Fraccionaments i ajornaments d’exaccions municipals.
Cànon per l’ús de l’accés a l’aparcament del subsòl del parc del riu Ripoll.
Cànon d’utilització provisional del domini públic.
Pròrroga autoritzacions provisionals d’utilització de places de l’aparcament
municipal El Molí i ocupació de l’espai i serveis de la zones comunitàries del
vestíbul, com a zona de càrrega i descàrrega.
Liquidació taxes espai comercial dintre de les instal·lacions del Mercat municipal.
Servei municipal d’abastament d’aigües.
Ajuts econòmics de Serveis Socials.
Altes beques menjadors escolars curs 2013/14.
Aprovació Conveni col·laboració amb el Departament de Justícia, per a la gestió del
servei d’informació mediadora exercici 2014.
Baixa alumne escola bressol.
Acceptació d’ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, per finançar
part de les despeses de funcionament de les escoles bressols municipals i per al
Programa tallers 14-16. Tallers aprenentatge professional (TAP).
Autorització pròrroga ocupació via pública xurreria av. Maria Torras.
Liquidació per l’ocupació via pública amb instal·lació de parades de venda de roses
i llibres.
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18. Resolució de diversos procediments autoritzacions d’ús comú especial sobre el
domini públic local, aparcament públic El Molí.
19. Devolució garantia llicència ocupació temporal amb ús privatiu terrenys titularitat
municipal.
20. Autoritzacions urbanístiques.
21. Denegació instal·lació senyal vertical.
22. Autorització protecció de gual amb topall.
23. Sol·licitud instal·lació pilona.
24. Danys patrimoni.
---1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 20/2014, corresponent al dia 2 de juny.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
2. APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar les factures i el seu pagament, que figuren en les relacions següents:
- Núm. 67, de data 29 de maig de 2014, per un import de 139.246,72€.
- Núm. 69, de data 4 de juny de 2014, per un import de 38.097,05€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
3. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar la relació núm. 10/2014, de justificacions de subvencions que comença
amb l’operació 2013/306, per un import de 30.000,00€, i acaba amb l’operació
2014/102, per un import de 15.400,00€, així com la liquidació, en tot cas, dels saldos
corresponents.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
4. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIPALS.
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a
continuació i els informes emesos en cada cas, s’acorda:
• Taxa recollida domiciliària escombraries:
4.1. Exp. 14-5552. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Mariano Peñarando
Sánchez i donar de baixa el rebut núm. 2180072, corresponent a la taxa de recollida
d’escombraries de l'exercici 2013, finca del carrer Pizarro, 33-35 A bxs. 03, ja que
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compleix els requisits establerts en l'article núm. 5 de l'Ordenança fiscal municipal núm.
26 i la seva exempció va estar aprovada per Junta de Govern Local de data 7 d’octubre
de 2013.
4.2. Exp. 14-05719. Estimar la reclamació presentada per la senyora Sílvia Vera de la
Rocha i donar de baixa el rebut núm. 2172804, exercici de 2013, a nom de Sílvia Vera
de la Rocha, amb un import de 60€ i corresponent a la finca del carrer Sant Salvador,
32, ja que segons permís d’obres majors existent en aquestes oficines municipals,
encara no té concedida la llicència de primera ocupació.
4.3. Exp. 14-5091. Vista la sol·licitud presentada per la senyora Josefa Zamora Urbano,
s’acorda:
Primer. Donar de baixa el rebut de la taxa de recollida d’escombraries núm. 2181209,
corresponent a la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici 2013, per import de 60€,
corresponent a la finca situada al carrer Collserola, 12 1 03 03, ja que compleix els
requisits establerts en l’art. 5 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 26.
Segon. Generar la liquidació núm. 2197419, corresponent a la taxa d’escombraries
2013, per import de 60€, a nom de la senyora Josefa Zamora Urbano, referent a la finca
situada al carrer Pizarro, 21 A 01 01.
Tercer. Compensar la liquidació núm. 2197419, amb l’ingrés no pressupostari 2013,
realitzat per la senyora Josefa Zamora Urbano.
• Taxa activitats:
4.4. Exp. 13-12072. Vista la sol·licitud presentada per Ghulam Abbas, en la que es
sol·licita sigui aplicada bonificació en la taxa d’activitat innòcua per haver sol·licitat un
canvi de titularitat, pel que fa a l’activitat d’oficina de serveis de telecomunicació o
locutori al carrer Doctor Zamenhoff, 4 entl. 3a (cantonada carrer Monturiol), una
vegada s’ha emès el corresponent informe per part del Departament d’Activitats, on es
fa constar la inexistència de cap sol·licitud de canvi de nom a l’expedient administratiu,
s’acorda desestimar la petició presentada donat que, efectuades les comprovacions
pertinents, no consta a l’expedient cap instància sol·licitant el canvi de titularitat ni
similar.
Per tant, s’acorda aprovar la liquidació núm. 2197425, per import de 807,38 €, a nom de
Ghulam Abbas, en concepte de taxa d’activitats complementària a l’autoliquidació núm.
2161584, per import de 269,12 € corresponent a l’activitat de locutori al carrer Doctor
Zamenhoff, 4 entl. 3a.
• SAD municipal:
4.5. Vist l’informe emès pel Departament de Serveis Socials, amb data 16 de maig de
2014, en el que s’informa que s’ha comès una errada en l’ordre de cobrament del servei
d’ajut domiciliari a nom de la senyora Josefa Albalat Giner, corresponent als mesos de
febrer i març de 2014, s’acorda tornar la quantitat total de 583,3€, dels quals 86,90€ són
corresponents al mes de febrer 2014 i 496,40€ del mes de març de 2014, en virtut de
l’informe emès pel Departament de Serveis Socials.
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• Baixes per import mínim i interessos de demora a executiva:
4.6. Aprovar la relació de baixes núm. 23/2014, per import total de 601,25€
corresponents a liquidacions per import inferior a 10 €, ja que, segons les ordenances de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, no són susceptibles del
corresponent trasllat al citat organisme. Així com de liquidacions corresponents a
interessos de demora de fraccionament de liquidacions ja traspassades a la via executiva
i que per tant, ja seran requerides amb els corresponents interessos i recàrrecs pertinents.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
5. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIPALS.
Vistes les instàncies presentades, d’acord amb els informes emesos per la Intervenció
municipal i a proposta de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda aprovar i desestimar
els fraccionaments de pagament de la taxa d’activitats següents:
5.1. Exp. 13-12141. Vista la sol·licitud presentada per la senyora Santo Concepción
Cabral Ferreras, en data 26 de novembre de 2013, en la que demana fraccionament de
pagament de l’autoliquidació núm. 2190807, per import 530,80€, corresponent a una
taxa d’activitats, corresponent a bar del carrer Sarrià de Ter núm. 2, s’acorda desestimar
la petició formulada per la senyora Cabral Ferreras i donar de baixa l’autoliquidació
núm. 2190807, donat que existia una errada material als metres quadrats i aprovar la
liquidació núm. 2197344, per import de 610,07€, a nom de la senyora Santo
Concepcion Cabral Ferreras, amb la rectificació de metres aplicada, de la qual podrà
demanar el corresponent fraccionament una vegada rebuda.
5.2. Exp. 13-010638. Acceptar la sol·licitud presentada per la senyora Isabel Muñoz
Funes, en representació de Autoreparaciones Treviño SL i autoritzar el fraccionament
de la liquidació d’activitats núm. 2197424, per import de 3583,32€, que s’aprova en
aquesta data; en dotze pagaments mensuals de 298,61€, amb data de primer venciment
el 5 de juliol de 2014 i darrer el 5 de juny de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una
quantitat a pagar de 83,27€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui
ingressat el pagament corresponent.
5.3. Exp. 13-11616. Estimar la sol·licitud presentada per Guerau Oset Teixidor i
autoritzar el fraccionament de la liquidació d’activitats núm. 2197348, de 925,96€, que
s’aprova en aquesta data; en 12 pagaments mensuals, onze de 78€ i un de 67,96€, amb
primer venciment el 5 de juliol de 2014 i darrer el 5 de juny de 2015.
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una
quantitat a pagar de 21,58€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui
ingressat el pagament corresponent.
5.4. Exp. 14-04216. Vista la sol·licitud presentada pel senyor Javier Barragan Canton,
en data 22 d’abril de 2014, en la que demana fraccionament de pagament de
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l’autoliquidació núm. 2195306, per import 2150,21€, corresponent a una taxa
d’activitats corresponent a taller de reparació de vehicles, s’acorda desestimar la petició
formulada pel senyor Javier Barragan Canton i donar de baixa l’autoliquidació núm.
2195306, donat que existia una errada material als metres quadrats i aprovar la
liquidació núm. 2198034, per import de 2181,90€ a nom del senyor Javier Barragan
Canton, amb la rectificació de metres aplicada, de la qual podrà demanar el
corresponent fraccionament una vegada rebuda.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
6. CÀNON PER L’ÚS DE L’ACCÉS A L’APARCAMENT DEL SUBSÒL DEL
PARC DEL RIU RIPOLL.
D’acord amb el que es disposa en el pacte TERCER del Conveni signat en data 23
d’abril de 2007, aprovat definitivament per acord plenari de 19 de juliol de 2007, entre
l’Ajuntament i l’empresa AUBAREL, SL, on es fixa un cànon de 6.000’00€ anuals
(revisable per l’IPC), per l’ús de la rampa comuna d’accés a l’aparcament situat al
subsòl del parc del riu Ripoll.
Vist que en data 25 de març de 2010, per Resolució d’Alcaldia núm. 396, s’autoritza
l’inici de l’activitat d’hotel, oficines, locals comercials i aparcament, ubicat al carrer
Can Masachs, 18 i de conformitat amb el certificat de data 11 d’agost de 2010, emès pel
senyor Carles Casellas, en qualitat de secretari accidental, en la que s’estableix com a
data d’inici de la durada de la concessió del contracte de construcció i explotació de
l’aparcament del riu Ripoll, en el mateix dia 25 de març.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aplicar el percentatge del 0,3% corresponent a la variació de l’IPC de 2013,
segons consta a la nota resumen del Institut Nacional d’Estadística, sobre la base del
cànon anual corresponent al passat exercici de 2013 i aprovar la liquidació núm.
2198054, corresponent al present exercici de 2014, per import de 6576,02€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
7. CÀNON D’UTILITZACIÓ PROVISIONAL DEL DOMINI PÚBLIC.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar la liquidació núm. 2198063, de 22.104,99€ emesa a nom de la Comunitat
de Propietaris del Centre Comercial Baricentro, en concepte de cànon per la utilització
provisional del domini públic com a aparcament dels terrenys de propietat municipal,
corresponent al present exercici de 2014, autoritzat per acord de la Comissió de Govern
de data 16 de setembre de 1993 i ratificat per acord plenari de 28 d’octubre de 1993.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
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8. PRÒRROGA AUTORITZACIONS PROVISIONALS D’UTILITZACIÓ DE
PLACES DE L’APARCAMENT MUNICIPAL EL MOLÍ I OCUPACIÓ DE
L’ESPAI I SERVEIS DE LA ZONES COMUNITÀRIES DEL VESTÍBUL, COM
A ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA.
Vist l’informe d’Intervenció i en aplicació del que s’estableix a les Resolucions de
l’Alcaldia núms. 702/2006, de 16 d’agost de 2006 i 735/2007, de 13 de juliol de 2007,
s’acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga fins el dia 31 de desembre de 2014, de l’autorització
provisional per a la utilització de places d’aparcament a l’aparcament municipal El
Molí, a Mercadona SA.
Segon. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 8.6.3, la
liquidació núm. 2198060 de 4.794,00€, corresponent a l’ús de les places núm. 81 a 83 per a la instal·lació dels carrets de la compra- i núm. 1 i 2 –per la d’instal·lació del
transformador–.
Tercer. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 18.6.f), la
liquidació núm. 2198061 de 9.942,00€, per a la utilització dels espais i serveis de les
zones comunitàries del vestíbul i accessos com a zona de càrrega i descàrrega per part
de Mercadona SA, per l’exercici 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
9. LIQUIDACIÓ TAXES ESPAI COMERCIAL DINTRE DE LES
INSTAL·LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL.
Vist l’informe d’Intervenció i en aplicació del que preveu l’apartat III del contracte de
data 22 de setembre de 2005 i la clàusula 1c del Plec de clàusules administratives i
econòmiques aplicables a l’esmentat contracte, s’acorda:
Primer. Revisar les taxes ofertes per Mercadona, SA., aplicant la variació l’IPC de
l’any 2013, que és del 0,3 %.
Segon. Aprovar les liquidacions núm. 2198056 de 34.346,98€, corresponent a la
utilització d’un espai comercial dintre les instal·lacions del Mercat municipal; la núm.
2198057 de 51.520,48€, per aportació a campanyes informatives i publicitàries i la núm.
2198058 per import de 51.520,48€, per aportació al Pla conjunt d’organització i acció
comercial al mercat. El període impositiu de les liquidacions correspon a l’any 2014 i el
període de pagament el que consta en cadascuna de les liquidacions.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
10. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES.
Exp. 14-6144. De conformitat amb l’escrit presentat per SOREA, adjudicatària del
servei municipal d’abastament d’aigües, i l’informe emès per la interventora accidental,
amb el vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
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Únic. Aprovar el càrrec de subministrament d’aigua potable corresponent al 2n. període
de 2014, que compren els dies entre 19/02/2014 al 21/05/2014, per import de
844.622’89€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
11. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, s’acorda:
Primer. Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de
la regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, aprovar l‘ajut
social següent:
Exp.
Núm. Nom beneficiari
Import A. pressupostària
2008/052 10931 Esmeralda Pérez Ríos
450,00 2014-05-2313-48000
2002/533 10932 M Dolores Carretero Picatoste
424,00 2014-05-2313-48000
2010/296 10933 Maria Elena Llacer Claravalls
500,00 2014-05-2313-48000
2011/361 10942 Manuela Muñoz Gallego
126,00 2014-05-2313-48000
10943
400,00
2007/102 10946 María José Díaz Díaz
160,00 2014-05-2313-48000
2000/050 10958 Hafid Chaibani
30,00 2014-05-2313-48000
10962
30,00
2003/312 10959 Juana María Romero Sánchez
30,00 2014-05-2313-48000
10960
30,00
2003/355 10963 Julia Jiménez Tapia
110,00 2014-05-2313-48000
2008/121 10964 Soraya del Valle Delgado
96,00 2014-05-2313-48000
2002/333 10965 Montserrat Rogel Chaparro
160,00 2014-05-2313-48000
2002/485 10966 Pere Ortega Mir
140,00 2014-05-2313-48000
2007/077 10967 Juana Josefa Trejo
30,00 2014-05-2313-48000
10968
30,00
1999/146 10969 Inmaculada Rodríguez Gálvez
30,00 2014-05-2313-48000
Segon. Notificar a les persones interessades.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
12. ALTES BEQUES MENJADORS ESCOLARS CURS 2013/14.
Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la
regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
12.1. Exp. SS 2005/242. Donar d’alta la beca total de menjador del curs 2013/14, a
partir del mes maig 2014, del menor Joel Moreno Francés, de l’Escola Francesc
Escursell, segons l’informe de l’educadora social Marta Gili
12.2. Exp. SS 2013/306. Concedir una beca total de menjador pel curs 2013/14, a partir
del mes de juny 2014, al menor Mihaela Roberta Ion, de l’Escola Francesc Escursell,
segons l’informe de l’educadora social Marta Gili.
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)
13. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
EXERCICI 2014.
En data 22 de juliol de 2010, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Ripollet van signar, el Conveni de col·laboració per a l’obertura del
Servei d’Informació a la mediació en el marc del Servei Municipal de Mediació
Comunitària, per tal de facilitar que la informació sobre la mediació gestionada pel
Centre de mediació del Departament de Justícia arribés a tota la població de Ripollet i
que les dues entitats col·laboressin en l’apropament de la mediació als ciutadans i
ciutadanes i en la consolidació d’aquest mètode de gestió pacífica de conflictes.
El 27 de febrer de 2012 es va aprovar mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 212/2012,
l’addenda d’actualització corresponent al Conveni de col·laboració en matèria de
mediació entre el departament de Justícia i l’Ajuntament de Ripollet. L’import màxim
anual d’ordenació de pagaments, segons aquesta addenda, quedava establert en un
màxim anual de 1.050,00€. En data 20 de novembre de 2012, el Departament de Justícia
aprovà la resolució per la qual es declara el manteniment de la vigència del conveni per
a l’exercici 2012.
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El 13 de febrer de 2013, amb núm. de registre d’entrada E2013001392, el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya va fer arribar una còpia compulsada de la
resolució per la qual es declarava el manteniment de la vigència dels convenis entre el
Departament de Justícia i diversos ens per a la gestió del servei d’informació sobre la
mediació per a l’exercici 2012. En data 4 de març, la Junta de Govern Local va aprovar
el manteniment de la vigència del conveni entre el Departament de Justícia i
l’Ajuntament de Ripollet per a l’exercici 2012.
En data 30 de gener de 2014, amb núm. de registre d’entrada E2014001009, el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va fer arribar una còpia
compulsada de la resolució per la qual es declara el manteniment de la vigència dels
convenis entre el Departament de Justícia i diversos ens per a la gestió del servei
d’informació sobre la mediació per a l’exercici 2013. En aquesta resolució es fixa un
import màxim de 378,00€ per a les despeses anuals que generen les tasques
d’informació i tramesa de les peticions de mediació gratuïta. En data 17 de març, la
Junta de Govern Local va aprovar el manteniment de la vigència del conveni entre el
Departament de Justícia i l’Ajuntament de Ripollet per a l’exercici 2013.
En base a tot l’anterior, i d’acord amb les previsions de l’art. 25.2.ll) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 66.3.m) del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya, i de conformitat amb l’informe emès per la
coordinadora de Polítiques d’Igualtat, amb el vistiplau de la regidora delegada,
prèviament informat per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar el contingut del Conveni, tramés pel Departament de Justícia, per a la
gestió del servei d’informació mediadora per a l’exercici 2014, entre el Departament de
Justícia i l’Ajuntament de Ripollet, el contingut del qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ MEDIADORA EXERCICI 2014.
REUNITS
D’una banda, el senyor Francesc Xavier Farriols Solà, director de Serveis del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en representació d’aquest
Departament per delegació del conseller de Justícia, conferida mitjançant la Resolució
JUS/498/2013, de 8 de març (DOGC núm. 6334, de 13 de març de 2013).
I d’una altra, el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de
Ripollet.
MANIFESTEN
1. Que la mediació tant familiar, com civil en general, regulades ambdues a l’article 2
de la Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat, és un mètode de resolució
de conflictes que pot ajudar a les persones a gestionar pacíficament les seves
discrepàncies, evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i
posar fi als ja iniciats o reduir-ne el seu abast.
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2. Que l’article 20 de la llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret
privat, crea el Centre de Mediació del Dret Privat a Catalunya com a òrgan adscrit
al Departament competent en matèria de dret civil, amb l’objecte de promoure i
administrar la mediació i de facilitar que s’hi pugui accedir, i l’article 21.a) de la
llei esmentada assenyala com una de les funcions d’aquest centre la de “fomentar i
difondre la mediació”.
3. Que l’Ajuntament de Ripollet té interès en promoure i difondre la mediació en el seu
àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels seus
conflictes que puguin sorgir entre els ciutadans i ciutadanes del municipi, amb la
col·laboració del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
4. Que l’article 27 punt 1 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del
dret privat, estableix que les persones que s’adrecin al Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya, en els supòsits que estableix aquesta Llei, poden gaudir del
benefici de gratuïtat, sempre que es donin les condicions materials que estableixin
les normes reguladores de l’assistència jurídica gratuïta. El benefici de gratuïtat es
concedirà per mitjà del procediment que preveu l’article 40 del Reglament de
l’esmentada Llei de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovada pel Decret
135/2012, de 23 d’octubre.
5. Que els signants d’aquest conveni reconeixen la necessitat d’impulsar a Catalunya
la mediació com a mètode de resolució de conflictes en l’àmbit familiar i en
qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui
conèixer en un procés judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la
comunicació personal entre les parts, tal i com assenyala l’article 2 relatiu a
l’objecte de la mediació e la Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat.
En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents
PACTES
1. L’objectiu del conveni és impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode
de resolució de conflictes familiars i civils, en general, mitjançant la gestió per
l’Ajuntament de Ripollet del Servei d’Informació Mediadora (SIM), que es durà a
terme en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el
marc del servei gestionat per aquest Ajuntament.
2. El SIM està ubicat a les dependències Carrer Balmes, número 4. el servei serà
prestat directament per experts en mediació i consisteix en el següent:
a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació almenys, en tots
aquells supòsits que puguin ser reconduïts a mediació segons l’article 2 de la
Llei de mediació en l’àmbit del dret privat.
b) Orientar i atendre a les persones interessades en la mediació regulada per la
Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat.
c) Informar de la mediació i de les seves característiques.
d) Proporcionar el formulari de sol·licitud i l’ajuda necessària per emplenar-lo.
e) Informar a les persones sobre els requisits per obtenir l’assistència jurídica
gratuïta o derivar-les al SOJ.
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f)

Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i oferirli la mateixa informació i ajut quant a emplenar la sol·licitud de mediació i
d’assistència gratuïta.
g) Trametre ambdues sol·licituds a la seu del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya, juntament, si s’escau, amb el reconeixement del dret d’assistència
jurídica gratuïta. En rebre aquesta documentació, el Centre de Mediació del
Dret Privat de Catalunya designarà la persona mediadora que hagin escollit les
parts o, en el seu defecte, aquella que correspongui, d’acord amb el partit
judicial i el torn de Registre corresponent, de persones mediadores.

3. El SIM es presta en l’horari i l’espai que s’indica. Les dades que identifiquen aquest
SIM són les següents:
Punts d’Informació: Servei de Mediació Ciutadana (Regidoria de Polítiques
d’Igualtat.
Adreça: Carrer Balmes, 4.
Telèfon: 93 504 60 40
Correu electrònic: mediacio@ripollet.cat
Responsable: Merche Delgado Olmos
Horari d’atenció al públic: de 9 hores a 13 hores.
Freqüència setmanal: dilluns a divendres.
4. Els destinataris al SIM són totes les persones interessades en la mediació regulada
per la Llei 15/2009, de 22 de juliol en l’àmbit del dret privat i que compleixin els
requisits establerts per l’article 4 i que estiguin en els supòsits de l’article 2,
ambdós de la Llei 15/2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
5. Els tècnics que prestin els seus serveis al SIM rebran l’assessorament del Centre de
Mediació del Dret Privat de Catalunya en les tasques i incidències pròpies de la
funció de facilitació de la mediació.
6. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de fer el seguiment de les
actuacions dutes a terme en el marc d’aquest conveni a través del responsable del
SIM. Així mateix, els responsables del SIM de l’Ajuntament col·laborador es
comprometen a mantenir, durant el període de vigència del conveni, les reunions
necessàries de seguiment i coordinació que estableixi el Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya.
7. L’Ajuntament col·laborador es compromet a respectar la intimitat de les persones
que siguin usuàries del SIM, a mantenir la reserva i a garantir la seguretat i la
integritat de les seves dades i de les que obtingui durant l’execució del conveni.
8. L’Ajuntament col·laborador ha de presentar al Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya, cada mes de desembre, una memòria que reflecteixi les actuacions
dutes a terme, durant l’any en curs en el marc d’aquest conveni.
9. El SIM neix amb vocació de permanència, per la qual cosa les parts signants es
comprometen a mantenir aquest servei almenys durant tot l’any 2014.
Durant la vigència d’aquest conveni, el Departament de Justícia contribuirà a les
despeses que generen les tasques d’informació i tramesa de les peticions de
mediació a raó de 42 euros per cada sol·licitud de mediació que el SIM trameti al
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Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, sempre que la sol·licitud estigui
subscrita per ambdues parts en el conflicte o per una sola part en els supòsits de
derivació judicial. Aquesta quantitat serà abonada a l’Ajuntament que hagi tramés
la sol·licitud de mediació i tingui en funcionament l’esmentat Servei d’Informació
Mediadora (SIM) en el marc d’aquest conveni. Així mateix, aquest import serà
revisat anualment, en concepte d’actualització, en la quantia que determini la
resolució anual a què al·ludeix el paràgraf següent, prèvia l’acceptació expressa de
l’Ajuntament que tramiti les sol·licituds.
La vigència d’aquest conveni s’estableix per a tot l’any 2014 però el manteniment
de la seva vigència en exercicis ulteriors resta condicionat en tot cas a l’existència
de dotació suficient i adequada en els pressupostos de cada exercici. A aquest
efecte, la persona titular del Departament de Justícia, o la persona en qui delegui,
dictarà, a l’inici de cada un dels exercicis, una resolució mitjançant la qual, prèvia
la constatació de l’existència de crèdit pressupostari , declararà expressament la
continuïtat de la vigència del conveni per tot un any natural, llevat del cas que
l’Ajuntament manifesti per escrit, i amb una antelació mínima de tres mesos a la
finalització de l’any anterior, la seva voluntat de no prorrogar-ne la vigència.
10. El Departament de Justícia tramitarà les propostes d’ordenació de pagaments
trimestrals a l’Ajuntament per la derivació al Centre de Dret Privat de Catalunya
de els sol·licituds de mediació en els termes esmentats, per un import màxim anual
de 500 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/460000100/2140/0000 del
centre gestor JU07 de l’exercici corresponent.
11. El Departament de Justícia es compromet a abonar a l’entitat local signatària els
imports que derivin de l’aplicació del present conveni de col·laboració en els
terminis establerts a les clàusules precedents i, en tot cas, abans del 31 de desembre
de l’any en curs, sempre i quan l’entitat local hagi executat en la forma deguda els
compromisos assumits per ella en virtut d’aquest conveni.
En cas que, havent executat correctament els seus compromisos l’entitat local,
l’Administració de la Generalitat no li aboni els imports econòmics corresponents
abans del 31 de desembre de l’any en curs, l’entitat local haurà de presentar davant
el Departament de Justícia una reclamació en tal sentit dins del termini de tres
mesos a comptar des del compliment de la data indicada.
Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la reclamació sense que
l’Administració de la Generalitat de Catalunya hagi donat compliment a l’obligació
de pagament, l’entitat local signatària haurà de comunicar a l’Administració
General de l’Estat aquest incompliment en el termini màxim d’un mes (o en el
termini que s’estableixi mitjançant l’Odre del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques què fa referència l’apartat 3 de l’article 57 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local).
12. L’Ajuntament, com a entitat beneficiària de la subvenció, haurà de facilitar en tot
moment la informació que li sigui requerida pels òrgans de control intern de la
Generalitat i7o de la Sindicatura de Comptes.
13. En el cas que alguna de les parts incompleixi els compromisos adquirits es podrà
resoldre el present conveni.
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14. Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del conveni
seran resoltes de mutu acord. A Aquest efecte cada part designarà un representant
perquè en el termini màxim d’un mes puguin arribar a un acord. Si un cop
transcorregut aquest termini no s’ha assolit cap acord, les discrepàncies seran
resoltes pel conseller de Justícia després d’escoltar l’Ajuntament.
Contra la resolució del conseller, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest mateix
òrgan, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu competent de Barcelona, de conformitat amb el que
disposen els articles 14.1.1a i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, ambdós
terminis a comptar des de l’endemà de la seva notificació.”
Segon. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’executivitat
del present acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
14. BAIXA ALUMNE ESCOLA BRESSOL.
Vist l’informe emès per la cap d’Educació amb el vistiplau de la regidora delegada,
prèviament informat per la interventora accidental, d’acord amb el que preveu l’art. 22
del Reglament regulador del servei públic de Llar d’Infants, aprovat en sessió plenària
de data 24 de juliol de 2008, s’acorda:
Primer. Donar de baixa la nena Yao Zhu, matriculada a l’Escola Bressol La Rodeta del
Molí, a partir del 31 de maig de 2014, d’acord amb la sol·licitud presentada per la seva
mare Hai Zhu, en data 20 de maig, i registre d’entrada núm. 5479.
Segon. Notificar a la família que haurà de fer el pagament de la part proporcional del
mes de juliol, que és de 187,43€, d’acord amb el què preveu l’article 22 del Reglament
mencionat, tenint en compte que l’alumne ha assistit a l’escola des del setembre de
2013.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
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15. ACCEPTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, PER FINANÇAR PART DE LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS I PER AL
PROGRAMA TALLERS 14-16. TALLERS APRENENTATGE PROFESSIONAL
(TAP).
Vist l’informe emès per la cap d’Educació amb el vistiplau de la regidora delegada,
prèviament informat per la interventora accidental, s’acorda:
Únic. Acceptar la subvenció notificada per la Diputació de Barcelona, mitjançant
publicació en el BOP de data 4 de juny de 2014, per al finançament de part de les
despeses de funcionament de les escoles bressol municipals (12.755€), i el Programa
tallers 14-16. Tallers d’aprenentatge professional (TAP) (12.350€), per un import total
de 25.105€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
16. AUTORITZACIÓ PRÒRROGA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA XURRERIA
AV. MARIA TORRAS.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juan José Núñez Martín en data 25 de febrer de
2014 i registre d'entrada núm. 1.839, en la qual demana pròrroga de l’autorització per a
l’ocupació de via pública amb la instal·lació del quiosc-xurreria de 18 m2 amb
emplaçament a l’avinguda Maria Torras cantonada carrer Puigmal, del 26 de febrer al
31 de desembre de 2014.
Consten en l’expedient administratiu els informes favorables emesos per la Policia
Local i per l’enginyer municipal, pel que es condiciona l’autorització a l’adopció i/o
justificació per part del titular de les prescripcions següents:
<<
• Aquesta autorització no inclou la degustació in situ, només la venta ambulant.
• Disposarà almenys dels dos extintors d’incendis portàtils indicats en la
documentació entregada i en correcte estat de funcionament (ha inclòs certificat de
revisió vigent).
• En la mesura del possible, els materials decoratius i de mobiliari utilitzats seran de
classe M2 (combustible amb inflamabilitat moderada).
• Aporta certificat anual vigent d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, però l’haurà
d’actualitzar en l’emplaçament indicat. La resta d’instal·lacions o aspectes que ho
requereixin disposaran de les autoritzacions i revisions pertinents (gas, sanitari,
manipulació d’aliments, etc.).
• Realitzarà declaració responsable per a establiments alimentaris a la Regidoria de
Salut Pública i complirà les exigències assenyalades a la reglamentació tècnicosanitària del comerç minorista d’alimentació, al Codi Alimentari (Decret
2484/1967), al Reial Decret 3484/2000 i 191/2011, a la Llei 17/2011 i al reglament
(CE) Nº 852/2004.
• El lloc d’instal·lació dels possibles focus de molèsties (sorolls, fums, olors, etc.),
han d’estar prou separats dels habitatges per tal d’evitar aquestes al veïnat.
• No generarà sorolls superiors als llindars d’immissió establerts per la Llei 16/2002,
de protecció contra la contaminació acústica, pel Mapa de capacitat acústica
municipal i l’Ordenança municipal de convivència.
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•
•
•

•

•
•

L’organitzador suspendrà l’activitat quan així ho recomanin les autoritats
competents en matèria de protecció civil i/o per condicions meteorològiques
clarament adverses.
Complirà el Decret 32/2005, pel qual es regula la senyalització de les limitacions
en la venda de begudes alcohòliques, si s’escau.
Per gestionar els residus generats per l’activitat, acudirà als serveis d’un gestor
autoritzat i tindrà especial cura amb el tractament de greixos i olis (aporta
certificat caducat de contractació de gestió de residus amb T-2452). A tal fi,
disposarà de filtres d’adequat rendiment en el sistema d’evacuació de fums en tots
els punts de cocció, que seran degudament mantinguts. Tot això, d’acord amb el
Decret 93/1999 i el Decret Legislatiu 1/2009.
La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius o qualsevol altre
forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els
llocs expressament habilitats i sense impedir la correcta circulació de vehicles i
persones.
L’assegurança de responsabilitat civil cobrirà a l’explotador en totes les dates i
tipus d’activitats efectuades.
Entregarà còpia de les sol·licituds de contractació i autoritzacions dels serveis de
subministrament (aigua, llum, residus,...), si s’escau.

En conseqüència, una vegada l’organitzador adopti o declari responsablement haver
adoptat les mesures indicades, llevat vici o defecte amagat, considero que la seva
efectivitat tècnica serà la prevista i, pel què fa a les meves competències, es podrà
procedir a autoritzar, si s’escau, l’exercici de l’activitat. Finalment, considero que
aquest tipus d’activitat pot meritar taxes municipals d’ocupació de via Pública i/o
d’activitats, segons Ordenances Fiscals nº 6 i 22 (apartat 2.25 de l’article 6).>>
La potestat en l’atorgament de la llicència correspon a l’alcalde, d’acord amb l’atribució
continguda en els articles 21.1. lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 60.1 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre si bé aquesta competència però, ha estat delegada a la Junta
de Govern Local mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 635/2011, d’11 de juny, segons
el que ve establert en l’apartat primer, paràgraf quart lletra b) de la part dispositiva de
l’esmentada Resolució d’Alcaldia.
Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes
tècnics i jurídics emesos així com el dictamen de la Ponència de Vies Públiques, en
exercici de la competència delegada establerta en l’article 21.1. lletra q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, s’acorda:
Primer. Autoritzar al Sr. Juan José Núñez Martín a la pròrroga de l’ocupació de la via
pública amb 18m2 per a la instal·lació del quiosc-xurreria amb emplaçament a la
avinguda Maria Torras cantonada carrer Puigmal, del 26 de febrer al 31 de desembre de
2014, havent de respectar en tot moment els requisits establerts en l’informe de
l’enginyer municipal que consta transcrit a la part expositiva de la present resolució, les
Ordenances municipals i les instruccions que assenyali la Policia Local.
Exp. X-14-382. Sr. Juan José Núñez Martín.
Taxa per llicències i autoritzacions subjectes a la taxa de llicència d’obertura ......81,00 €
Taxa per a l’ocupació de la via pública ..............................................................2.051,76 €
Import total pendent d’ingrés .........................................................................2.132,76 €
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Segon. Aquesta autorització, que s’atorga exclusivament per allò que es refereix a
competència municipal i sense perjudici de tercers, resta condicionada al previ ingrés de
les quantitats abans esmentades i, a l’aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil que
garanteixi els riscs que puguin ocasionar-se.
La corporació es reserva la facultat d’ordenar el canvi d’emplaçament, amb despeses a
càrrec de l’autoritzat, en cas de que fos necessari amb motiu de realització d’obres
d’urbanització a l’esmentat carrer. Transcorregut el temps necessari, s’haurà de
responsabilitzar de la neteja de la zona ocupada per tal de garantir que es mantinguin en
les condicions de neteja inicials, amb l’advertiment que qualsevol dany que es pugui
ocasionar com a conseqüència d’aquesta activitat serà reparat al seu càrrec.
Tercer. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu
interposar contra la present resolució d’alcaldia consten a la liquidació adjunta.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
17. LIQUIDACIÓ PER L’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DE
PARADES DE VENDA DE ROSES I LLIBRES.
Vistes les sol·licituds presentades demanant autorització per a l’ocupació de la via
pública amb la instal·lació de llocs de venda de roses i llibres, el proppassat dimecres
dia 23 d’abril d’enguany, amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Jordi.
Revisada la documentació i atès que, entre d’altres, els interessats aporten la
Declaració Censal i l’alta en la Seguretat Social com autònom que l’habilita per a
l’exercici de l’activitat de venda sol·licitada.
Consten a l’expedient administratiu els informes favorables a l’autorització sol·licitada
de part emesos per la Policia Local i per l’enginyer municipal.
Aquest tipus d’activitat pot meritar taxes municipals segons Ordenances fiscals núm. 6
(article 6, grup II, tarifa 4ª) i nº 25 (article 7, tarifa 8.2).
Als efectes del que preveu l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les Administracions Públiques, es posa de manifest que no concorren en
els arxius municipals qualsevol altra petició al respecte de l’ús de l’espai sol·licitat pels
interessats, per al dia i l’hora requerides.
Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes
tècnics i jurídics, en exercici de la competència delegada establerta en l’article 21.1.
lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’acorda:
Primer. Liquidar, de conformitat amb els informes units als respectius expedients,
l’ocupació de la via pública amb la instal·lació de llocs de venda de roses i llibres, el
proppassat dimecres dia 23 d’ abril amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant
Jordi, segons la taxa que estableix l’ordenança fiscal, núm. 6 i 25 de 2014, per reserva
accidental en el mercat setmanal i la taxa en concepte d’autorització per vendes
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esporàdiques i exposicions a la via pública, l’aportació de la Declaració Censal i l’alta
en la Seguretat Social com autònom.
17.1. Exp. E-2014-3548. Sra. Clarisa Correia Gonzalez, 2 m2 a la vorera rambla
Pinetons, 9.
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196111....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
17.2. Exp. E-2014-3596. Sra. Saray García Rodríguez, 2 m2 a la vorera del carrer
Magallanes cantonada amb carretera Santiga.
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196118....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
17.3. Exp. E-2014-3870. Sr. Crhistian Fernández Querol, 2 m2 al parc Rizal.
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196148....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
17.4. Exp. 2014-1065. PSC, en representació la Sra. Maria Lladó Leal 2 m2 a la vorera
del carrer Puigmal amb avinguda Catalunya (al costat del CAP Pinetons).
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196172....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
17.5. Exp. 2014-1090. Sra. Susana Moreno García, 2 m2 a la vorera cantonada del carrer
Sant Jaume amb carrer de la Mercè.
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196174....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
17.6. Exp. 2014-4221. Help Animanls, en representació la Sra. Laia Vázquez Pérez, 2
m2 a la carretera de l’Estació costat del pont peatonal.
Taxa per autoritzacions esporàdiques......................................................................33,00 €
Ovp parades festes tradicionals per dia i metre lineal ...............................................0,21 €
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196190....................................................33,21 €
* les dades econòmiques poden resultar provisionals
Segon. Notificar als interessats en el procediment, i donar compte al Departament
d’intervenció de l’Ajuntament.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, els
interessats en el procediment podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que aprovà l’acord en el termini d’un mes a comptar

17

Acta Junta Govern Local núm. 21/2014, de 16 de juny

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. També es pot formular directament el recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre recurs que s’estimi adient.
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
18. RESOLUCIÓ DE DIVERSOS PROCEDIMENTS AUTORITZACIONS D’ÚS
COMÚ ESPECIAL SOBRE EL DOMINI PÚBLIC LOCAL, APARCAMENT
PÚBLIC EL MOLÍ.
Vistes les sol·licituds presentades fins la data d’avui a la qual es demana pupil·latge a
l’aparcament públic El Molí, d’acord amb algú dels supòsits previstos a l’art. 6è de
l’Ordenança fiscal núm. 8, que fixa i estableix la taxa per a la utilització del referit
aparcament públic, i
Atès que els expedients de referència han estat tramitades segons el procediment
establert en els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les Administracions públiques, l’article 199 i següents 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.
Atès que la competència per a la resolució de les autoritzacions especials d’ús de
domini públic ve atribuïda a l’alcalde de la corporació, segons preveu l’article 21.1.
lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 60.1 del Decret 336/1988, i que
aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Resolució
d’Alcaldia 635/2011, d’11 de juny, segons el que ve establert en l’apartat primer,
paràgraf sisè lletra b) tràmits relacionats amb la gestió del Patrimoni Municipal i la
prestació dels serveis municipals.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i procedent aplicació,
en exercici de la competència establerta en l’article 21.1. lletra q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, s’acorda:
Primer. Autoritzar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 8 de la
utilització privativa del domini públic local, aparcament públic El Molí, a l’usuari i
sol·licitant següent:
18.1. Exp. 14-1495. Sr. Juan Domínguez Jiménez, vehicle marca Volkswagen, model
Passat, color marró, matrícula 6210-HFH, lloguer plaça tot el dia sense reserva de plaça,
amb efectes des del dia 1 de juny de 2014, quota tributària: 67,90€/mes. Ha constituït
prèviament una fiança de 90€, com a garantia segons consta en la documentació
administrativa de l’expedient.
Segon. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, els
interessats en el procediment podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
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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 estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
19. DEVOLUCIÓ GARANTIA LLICÈNCIA OCUPACIÓ TEMPORAL AMB ÚS
PRIVATIU TERRENYS TITULARITAT MUNICIPAL.
Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informada per la interventora
accidental, en compliment de la clàusula "IV) ESTAT ACTUAL DELS TERRENYS I
GARANTIES" del Conveni per la regulació de la llicència d'ocupació temporal amb ús
privatiu d'uns terrenys de titularitat municipal a favor de la UTE Carril Bus Vao C-58,
s'acorda:
Únic. Ordenar la devolució de la fiança i garantia d’obres, dipositada en la Tresoreria
municipal, per la correcta restitució de l'estat dels terrenys i en garantia del compliment
de les demés estipulacions establertes al Conveni de la llicència d’ocupació temporal
amb ús privatiu d’uns terrenys de titularitat municipal; adjudicatari “UTE CARRIL
BUS VAO C-58”; fiança 6.000,00€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
20. AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES.
Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informada per la interventora
accidental, s’acorda:
Primer. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, sense
perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb subjecció a les
normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia de data 3 de març de
2004, així com a la normativa complementària aprovada per la Comissió de Govern de
20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars que en cada cas es detallen, aprovant
així mateix les corresponents liquidacions. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència de no
complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza l’obertura de rases ni
modificacions d’elements a la via pública que si escau, s’haurà de sol·licitar per separat:
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-

Obres majors:

Exp. OM14-005-X0486. Al senyor Jordi Ribas Orobitg i senyora Silvia González Pérez,
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Puigmal núm. 42, amb un
pressupost d’execució material de 175.185,30 €. Termini d’inici: 3 mesos. Termini
d’execució: 2 anys.
Ingressades garanties pel lliurament de residus a lloc autoritzat per un import de 233,20
€, i per reposició del paviment per un import de 1.680,00 €
Taxa per l’atorgament de la llicència .................................................................4.239,48 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres............................................. 8.656,94 €
Taxa connexió clavegueram ....................................................................................40,80 €
Taxa ocupació via pública tanca obligatòria d’obres ............................................600,94 €
Import total exaccions ......................................................................................13.538,16 €
Ingressats per autoliquidació ref. 2195129.........................................................4.239,48 €
Pendent d’ingrés ...............................................................................................9.298,68 €
Segon. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. Una vegada liquidats els
drets, us lliurarem una còpia diligenciada del projecte aprovat, que podreu recollir al
Departament d’Urbanisme, carrer Balmes, 8, amb l’advertiment que transcorregut 6
mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades
oficines, es destruirà.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
21. DENEGACIÓ INSTAL·LACIÓ SENYAL VERTICAL.
Exp. VP14-001-X0014. En data 8 de gener del 2014, amb número de registre d’entrada
96, el senyor Sergio Jiménez López sol·licita que s’ampliï el gual emplaçat a la rambla
Sant Jordi, núm. 130 amb senyalització vertical del que és titular la senyora Maria
López Martínez.
En data 14 de gener de 2014, s’ha emès informe de la Policia Local a la petició
formulada que és del següent tenor literal : <<La col·locació de senyals restrictives
d’estacionament no es poden col·locar ja que la única senyal que indica l’existència
d’un gual és la placa municipal ja existent en la concessió de la reserva d’entrada i
sortida de vehicles>>.
En data 1 d’abril de 2014, els Serveis tècnics municipals, ha emès informe a la petició
formulada, del que es desprèn el següent: <<L’Ordenança de Policia sobre guals no
contempla la possibilitat d’instal·lar senyalització vertical, a part de la pròpia plaça de
gual, per a reserva d’estacionament per a particulars, per tant s’informa
desfavorablement d’aquesta sol·licitud. En qualsevol cas, vist l’emplaçament del gual i
la seva situació física que n’impossibilita l’ampliació física, es permetria el pintat de la
línia groga discontínua a l’asfalt, deixant l’àmbit del gual més ben delimitat fins als
4,00 metres d’amplada, tal i com es demana.>>
Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 14 d’abril de 2014, la Ponència de Vies
Públiques adoptà dictamen desfavorable respecte a la instal·lació d’un senyal de prohibit
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aparcar d’acord amb els informes emesos. No obstant això, si que pot sol·licitar una
ampliació de gual amb senyalització horitzontal.
D’acord amb el contingut de l’informe emès pel cap coordinador i el TAG de Serveis
Territorials, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, del dictamen de la
Ponència de Vies Públiques, una vegada atorgat termini d’audiència prèvia a l’interessat
sense que s’hagi presentat cap al·legació, s’acorda:
Primer. Denegar la petició d’ampliació del gual amb senyalització vertical de la rambla
Sant Jordi, núm 130, presentada pel senyor Sergio Jiménez López, pels motius exposats
en els informes emesos i que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Recordar a l’interessat que si és del seu interès, al seu càrrec el titular del gual
pot sol·licitar l’ampliació del gual fins als 4 metres, amb senyalització horitzontal
(pintura).
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a
partir de l’endemà de la data de desestimació presumpta.
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
22. AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE GUAL AMB TOPALL.
Exp. VP14-013-X0331. En data 12 de març de 2014, amb número de registre d’entrada
2383, el senyor Jesús Sánchez Carrasco, comunica que té dificultats per entrar o sortir
de l’aparcament del carrer Nord, núm.48 arran de la instal·lació de tanques de protecció
a la vorera i sol·licita la instal·lació d’una pilona o altra mesura per facilitar l’entrada i
sortida.
En data 21 de març de 2014, la Policia Local, ha emès informe a la petició formulada,
del que es desprèn el següent: <<Les tanques protectores col·locades en la vorera són
per donar una protecció als vianants i, en cap cas un vehicle pot envair la vorera per
fer maniobres, només en el cas d’un gual autoritzat es permet creuar la vorera que hi
ha en la façana de l’immoble, però mai la que hi ha en la vorera contrària. .>>
En data 1 d’ abril de 2014, els Serveis tècnics municipals, ha emès informe a la petició
formulada, del que es desprèn el següent: << De la petició formulada, cal dir, que
aquest tècnic considera que l’amplada de la vorera és suficient per a maniobrar i poder
entrar vehicles a l’aparcament privat. La problemàtica apareix quan els cotxes
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aparcats en filera s’acosten en excés al gual, reduint considerablement la facilitat de
maniobra. Per aquest tipus de problemàtica, aquest Ajuntament té un model de
protecció de gual aprovat en sessió de data de 27 de febrer de 2012 per la Junta de
Govern Local. Aquest podrà ser sol·licitat pel propietari del gual, l’autoritzarà aquesta
Corporació i serà instal·lat pel sol·licitant.
No existeix cap inconvenient autoritzar la instal·lació de protecció de gual, d’acord
amb el model citat .>>
Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 14 d’abril de 2014, la Ponència de Vies
Públiques i d’acord amb els esmentats informes, ha dictaminat proposar com alternativa
una zona de protecció de gual que comporta la senyalització amb pintura a la calçada i
opcionalment la instal·lació de topalls (s’adjunta croquis).
En data 5 de maig de 2014 registre d’entrada: 4.579 l’interessat sol·licita la zona de
protecció de gual amb topall en 45cm en el lateral dret.
D’acord amb el contingut de l’informe emès pel cap coordinador i el TAG de Serveis
Territorials, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, del dictamen de la
Ponència de Vies Públiques i de la sol·licitud presentada, s’acorda:
Primer. Autoritzar al senyor Jesús Sánchez Carrasco, per a la instal·lació de la zona de
protecció de gual amb topall pel gual del carrer Nord núm. 48, en un 45 cm pel lateral
dret (entrant de l’aparcament).
Segon. Actualitzar la llargària del gual de 4,54 ml actuals a 4,99 ml, a partir de
l’exercici 2014.
Prescripcions: 1) La senyalització serà amb pintura de color groc homologada per a ús
en vies públiques i d’acord amb el croquis adjunt. 2) S’haurà d’aportar, una vegada
realitzada la instal·lació, una fotografia al Departament de Rendes. 3)La instal·lació, el
manteniment i conservació del topall anirà a càrrec del sol·licitant, essent responsable
dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat i donar compte al Departament de
Rendes.
Quart. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a
partir de l’endemà de la data de desestimació presumpta.
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
23. SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ PILONA.
Exp. VP14-011-X0320. En data 11 de març de 2014, amb registre d’entrada núm. 2336,
la senyora Mª Petra Granado Gilgado, ha presentat escrit en el que sol·licita la
instal·lació d’una reserva d’estacionament de motocicletes per facilitar l’entrada/sortida
a l’aparcament del carrer Sant Lluís, 11.
En data 6 de maig de 2014, registre entrada núm. 4604, la interessada presenta
al·legacions en el termini concedit en el tràmit d’audiència prèvia a la denegació de la
instal·lació d’una zona d’estacionament de motocicletes, sol·licitant la instal·lació d’una
pilona entre els topalls.
Vistos els dictàmens de la Ponència de Vies Públiques en sessions celebrades els dies
14 d’abril de 2014 i 26 de maig respectivament, i d’acord amb el contingut de l’informe
emès pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el vistiplau de la
regidora delegada d’Urbanisme, s’acorda:
Primer. Denegar a la senyora Mª Petra Granado Gilgado la instal·lació d’una reserva
d’estacionament de motocicletes al carrer Sant Lluís, 11, segons el dictamen
desfavorable de la Ponència de Vies Públiques del dia 14 d’abril de 2014, d’acord amb
l’informe de Policia Local que és del següent tenor literal: “No es considera pràctic ni
viable la col·locació d’una zona d’aparcaments per a vehicles de dues rodes en el lloc,
ja que l’espai és petit i podria representar més un obstacle a l’entrada i sortida de
vehicles que un servei al ciutadà”.
Segon. Autoritzar la instal·lació d’una pilona entre els topalls instal·lats en el carrer
Sant Lluís, núm. 9 i 11, segons el dictamen favorable de la Ponència de Vies Públiques
del dia 26 de maig de 2014, d’acord amb l’informe de Policia Local que és del següent
tenor literal: “Aquesta Policia local creu convenient que aquests veïns posin una pilona
entre els dos topalls de manera que sigui impossible aparcar entre els guals, seguint les
normes establertes per a la seva col·locació”.
Així mateix, la instal·lació en l’espai de domini públic podrà se revocada sense dret a
indemnització, per raons d’un millor interès públic, quan així ho determini aquest
Ajuntament.
Durant tot el termini de l’autorització el manteniment de la pilona anirà a càrrec de
l’autoritzat, així com qualsevol altra responsabilitat que se’n pogués derivar davant
tercers.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
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Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Quart. Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat a la Policia Local i a la
Brigada municipal d’obres.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
24. DANYS PATRIMONI.
24.1. En data 14 d’octubre de 2013, per acord de la Junta de Govern Local, es requerí al
senyor Joaquin Bonet Bedmar, perquè ingressés la quantitat 500,15€, corresponent al
cost de la reposició de paviment i una pilona fixa de ferro ubicada al carrer Nou
cantonada rambla Sant Esteve, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula
6810CKP, segons comunicat d’accident de la Policia local núm. 94/2013, de 8 d’agost.
En data 17 de març de 2014, vista l’errada material soferta en l’esmentat acord, donat
que, segons el que preveu la Llei 37/1992, de 28 de desembre, el concepte de referència
no està subjecte a IVA, es corregí el text de l’apartat primer de la part dispositiva, en el
sentit que l’import requerit correspon a la quantitat de 413,35€.
El Departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament, en data 23 d’abril de 2014, ha emès
document en el que consta que la companyia d’assegurances Allianz, Compañia de
Seguros y Reaseguros SA, ha ingressat la quantitat de 500,15€, per tant, s’acorda:
Primer. Retornar a la companyia d’assegurances Allianz, Compañia de Seguros y
Reaseguros la quantitat 86,80€, corresponent a l’import de l’IVA ingressat.
Segon. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de
l’expedient.
Tercer. Notificar el present acord als interessats en l’expedient i al Departament de
Tresoreria de l’Ajuntament.
Quart. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.

24

Acta Junta Govern Local núm. 21/2014, de 16 de juny

24.2. En data 20 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern Local, es requerí al
senyor Fernando Morales Ortigosa, perquè ingressés la quantitat de 1.420,02€,
corresponent al cost de la reparació del semàfor ubicat a la cruïlla del carrer BalmesPadró-ctra. Santiga, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula 1812BFR,
segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 151/2013, de 27 de novembre.
La companyia d’assegurances Mutua Madrileña, dins el termini legalment concedit, ha
ingressat la quantitat de 1.420,02€, corresponent al cost del dany produït al patrimoni
municipal abans ressenyat, per tant, s’acorda:
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de
l’expedient.
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
24.3. En data 31 de març de 2014, per acord de la Junta de Govern Local, es requerí a la
senyora Sonia Aguilera Palomo, perquè ingressés la quantitat de 510,42€, corresponent
al cost de la reparació de la porta del dipòsit de le dependències policials emplaçades a
la carretera Santiga núm. 1, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula
3134GFL, segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 18/2014, de 16 de
febrer.
La companyia d’assegurances Mapfre, dins el termini legalment concedit, ha ingressat
la quantitat de 510,42€, corresponent al cost del dany produït al patrimoni municipal
abans ressenyat, per tant, s’acorda:
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de
l’expedient.
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,

25

Acta Junta Govern Local núm. 21/2014, de 16 de juny

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)
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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