Acta Junta Govern Local núm. 22/2014, de 30 de juny

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 22/2014.
Caràcter: Ordinari.
Data: 30 de juny de 2014.
Horari: de 9.09 a 9.30 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. Olga Galán Requena

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.

Aprovació acta sessió anterior.
Aprovació de factures
Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals.
Cànon 2014, conveni amb Humana Fundació “Pueblo para Pueblo”, per al foment
del reciclat i el comportament sostenible.
Aprovació expedient administratiu de licitació pública per a la concessió
administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió
publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Adjudicació contracte de serveis de distribució del Butlletí de Ripollet.
Ajuts econòmics de Serveis Socials.
Anul·lació ajut econòmic núm. 6899.
Ajuts socials individualitzats per a colònies escolars curs 2013/14, Escola Anselm
Clavé.
Beques menjador escolar curs 2013/14, mes d’abril de 2014.
Aprovació relació ajuts kits Creu Roja, mesos octubre a desembre de 2013.
Acceptació finançament de l’àmbit de Benestar Social i suports al Servei de
menjador de les escoles bressols municipals 2014, de la Diputació de Barcelona.
Aprovació d’un Conveni de concessió d’una subvenció durant l’any 2014 amb
l’Associació Catalana per al Parkinson (Delegació Cerdanyola-Ripollet).
Sol·licitud com a entitat col·laboradora en la distribució i lliurament dels ajuts de
menjadors escolars, i en la seva gestió, per al curs escolar 2014/15 al Consell
Comarcal.
Aprovació altes inscrits/es tallers Informàtica Telecentre Espai Digital, juny 2014.
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16. Participació en el Grup Teatres en Xarxa Teatres públics d’aforament mitjà de
Catalunya.
17. Pròrroga Conveni col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia-FAGC.
18. Desestimar sol·licitud taxa tramitació d’informe d’immigració al senyor Hadamou
Cikkokho Camara.
19. Resolució de diversos procediments autorització d’ús comú especial sobre el
domini públic per l’ocupació amb taules de cafè.
20. Canvi no substancial d’activitat.
21. Pròrroga Conveni cessió temporal d’ús sala de reunions del Mercat Municipal.
22. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Pla Xarxa de Governs Locals 2014.
23. Autoritzacions protecció de gual amb topall.
24. Denegació instal·lació pilona o repintat.
25. Instal·lació reserva estacionament genèrica per discapacitats.
26. Desistiment recurs de reposició interposat per la mercantil “Instalaciones
Especiales de Publicidad Exterior, SL” (IEPE), contra l’acord de Junta de Govern
Local, de 23 de desembre de 2013 (Exp. PUB13-001-X1077).
27. Danys patrimoni.
---1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 21/2014, corresponent al dia 16 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 a la relació d’obligacions
núm. 75, de data 20 de juny de 2014, per un import de 1.713.691,42.- €.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
3. 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 per la interventora accidental, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
•

Impost sobre béns immobles:

3.1. Vistes les reclamacions presentades contra les quotes de l’impost sobre béns
immobles de 2014, els informes emesos i d’acord amb allò que estableix la disposició
transitòria de l’Ordenança fiscal núm. 1 de 2014, s’acorda aplicar les correccions a les
quotes liquidades següents, que es faran efectives en el moment de pagar la quota
corresponent.
Contribuent
Rebut
Import rebut Bonificació Import bonificat
Sánchez Belmonte, Ana Mª 20847
1315,65€
492,44€
823,21€
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Molist Raurell, Francisca
•

14911

1769,75€

668,92€

1100,83€

Taxa activitats:

3.2. Exp. 14-0679. Vista la sol·licitud presentada pel senyor Salvador Carrasco Arizas,
s’acorda:
Primer. En virtut de l’informe emès pel TAG de Serveis Territorials, donar de baixa
l’autoliquidació núm. 2164425, corresponent a taxa de serveis d’intervenció en
activitats i instal·lacions, d’un trasllat d’activitat innòcua de venda al detall de roba a la
rambla Sant Jordi núm. 78, a nom del senyor Salvador Carrasco Ariza, per import de
759,38€.
Segon. Aprovar la liquidació núm. 2198086, a nom del senyor Salvador Carrasco Ariza,
pel mateix concepte i per import de 253,13€, una vegada resta aplicat el 80% de
bonificació, segons el que s’estableix a la Ordenança fiscal núm 22.6.3, una vegada s’ha
realitzat el corresponent desistiment de la petició.
•

SAD municipal:

3.3. Vist l’informe emès per la cap del Departament de Serveis Socials, de data 6 de
juny de 2014, en el que s’informa que s’ha comès una errada en l’ordre de cobrament
del servei d’ajut domiciliari del mes de febrer 2013, a nom del senyor Manuel
Rodríguez Pando, donat que en aquell mes no va tenir servei, s’acorda procedir a la
devolució del rebut núm. 2164950/13, per import de 46,80€, corresponent al SAD
municipal del mes de desembre de 2013, a nom del senyor Manuel Rodríguez Pando.
•

Taxa informe d’habitabilitat per reagrupament:

3.4. Exp. 14-5874. Estimar la petició presentada per la senyora Gladys Rojas Pacas i,
segons informe emès per la coordinadora de Polítiques d’Igualtat, procedir a la
devolució de l’import de 52€, corresponent a l’autoliquidació núm. 2191993, a nom de
la senyora Gladys Rojas Pacas, referent a informe d’habitabilitat per reagrupament, de
la finca situada al carrer Montcada núm. 71 àtic 1a, sol·licitat amb data 10 de gener de
2014, per duplicitat amb la petició realitzada pel senyor Alex Gabriel García Alvarado,
referent al mateix motiu i habitatge.
•

Taxa serveis Policia Local:

3.5. Exp. X-14-2480. Primer. Estimar el recurs de reposició presentat pel senyor Ángel
Martínez Sánchez, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data
14/04/2014, relatiu a la desestimació de la devolució de l’import de 121,00€,
corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública pagada mitjançant
l’autoliquidació núm. 2191996, de conformitat amb l’informe i la proposta formulada
per l’inspector cap de Policia Local que s’adjunta a l’expedient administratiu.
Segon. Aprovar la devolució de 121,00€ al senyor Ángel Martínez Sánchez, que
s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 032600 d’ “Ingressos Indeguts” del vigent
pressupost.
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la Intervenció Municipal encarregada de la
gestió pressupostària per tal de fer efectiu el pagament en els termes expressats a
l'apartat anterior, el qual s’efectuarà mitjançant transferència bancària, prèvia aportació
per l’interessat de les dades bancàries corresponents a la Tresoreria municipal.
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3.6. Exp. 14-77637. Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor Moustapha
Zarhouni Hmaidat, núm. d’expedient sancionador 13/3904, en relació a la devolució de
l’import de 72,00€, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública
pagada mitjançant l’autoliquidació núm. 2191102, d’acord amb l’informe emès a
l’efecte per la Policia Local i la proposta formulada per l’instructor de l’expedient
sancionador que s’adjunten a l’expedient administratiu.
3.7. Exp. 14-67219. Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora Ana Real Núñez,
núm. d’expedient sancionador 14/1003, en relació a la devolució de l’import de
121,00€, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública pagada
mitjançant l’autoliquidació núm. 2195194, d’acord amb l’informe emès a l’efecte per la
Policia Local i la proposta formulada per l’instructor de l’expedient sancionador que
s’adjunten a l’expedient administratiu.
3.8. Exp. 14-112888. Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor Alejandro Mata
Lahlou, núm. d’expedient sancionador 14/1739, en relació a la devolució de l’import de
72,00€, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública pagada
mitjançant l’autoliquidació núm. 2197281, d’acord amb l’informe emès a l’efecte per la
Policia Local i la proposta formulada per l’instructor de l’expedient sancionador que
s’adjunten a l’expedient administratiu.
3.9. Exp. X-14-766. Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor Leuber Martínez
Moreno, núm. d’expedient sancionador 14/1206, en relació a la devolució de l’import
de 70,50€, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública pagada
mitjançant l’autoliquidació núm. 2195303, d’acord amb l’informe emès a l’efecte per la
Policia Local i la proposta formulada per l’instructor de l’expedient sancionador que
s’adjunten a l’expedient administratiu.
3.10. Exp. X-14-1255. Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora Ana Serrano
Rubio, núm. d’expedient sancionador 14/848, en relació a la devolució de l’import de
72,00€, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública pagada
mitjançant l’autoliquidació núm. 2194200, d’acord amb l’informe emès a l’efecte per la
Policia Local i la proposta formulada per l’instructor de l’expedient sancionador que
s’adjunten a l’expedient administratiu.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
4. CÀNON 2014, CONVENI AMB HUMANA FUNDACIÓ “PUEBLO PARA
PUEBLO”, PER AL FOMENT DEL RECICLAT I EL COMPORTAMENT
SOSTENIBLE.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar la liquidació núm. 2198087, per import de 3.300€, a nom de Humana
Fundació Pueblo para Pueblo, corresponent al cànon 2014, referent a l’autorització
d’ocupació d’11 contenidors de roba a la via pública, d’acord amb el conveni signat per
la Junta de Govern Local, d’1 de juliol de 2013, per al foment del reciclatge i el
comportament sostenible.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
5. APROVACIÓ EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE LICITACIÓ PÚBLICA
PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER AL
SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ,
GESTIÓ
PUBLICITÀRIA I
MANTENIMENT
DE
PANELLS,
COLUMNES
I
MARQUESINES
INFORMATIVES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
Exp. 2014-X3311. 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, s’acorda:
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de licitació pública per a la concessió
administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i
manteniment de panells, columnes i marquesines informatives, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, amb un pressupost de licitació de 6.000,00€ (corresponent a
2 anys de durada del contracte i exceptuant les pròrrogues).
Segon. Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que hauran de regir la licitació i l’adjudicació de la concessió administrativa
de referència, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, emprant varis criteris
d’adjudicació per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Tercer. Disposar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al perfil del contractant.
Quart. Facultar el senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a
l’efectivitat del present acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ
DE RIPOLLET.
Exp. 2014-X369. Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 516/2014, de 29 de maig,
es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, així com l’expedient de
contractació i l’inici del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte de serveis de distribució del Butlletí de Ripollet, amb un pressupost de
licitació de 4.500,00€, més 945,00€ en concepte d’IVA, essent el preu total de
5.445,00€.
Atès que de conformitat amb l’art. 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per
subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, el Plec de clàusules
administratives, la despesa i l’adjudicació del contracte.
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Atès que d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, atenent a la quantia
i característiques de l’objecte del contracte, atribueix a l’alcalde la competència com a
òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en
exercici de les competències que atribueix el TRLCSP, a la Junta de Govern Local en
tant que òrgan de contractació, s’acorda:
Primer. Adjudicar a la mercantil DISTPUBLIC SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.L.
amb NIF B 60988078, representada per la senyora Esther Chicharro Barbacil, el
contracte administratiu de serveis de distribució del Butlletí de Ripollet, per un import
de 8.290,00€, més 1.740,90 € en concepte d’IVA, per un import total de 10.030,90€
(import corresponent a 2 anys), en considerar-se que la seva oferta s’adequa als criteris
establertes als Plecs de clàusules administratives i tècniques, acceptant totes les millores
proposades per l’entitat en la seva oferta, que es donen aquí per reproduïdes.
Segon. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per
un import de 4.145,40€, més 870,53€ en concepte d’IVA, total de 5.015,93 €
corresponent a l’exercici corrent, que anirà a càrrec de la següent partida 17.491.227991
del vigent Pressupost.
Fer constar que de conformitat amb l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, per
l’anualitat posterior que comprèn l’execució del contracte (exceptuant les possibles
pròrrogues), la despesa que se’n derivi se sotmetrà a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que correspongui.
Tercer. El contracte serà vigent des de la seva formalització i tindrà una durada de dos
anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Quart. Comunicar a l’adjudicatari que dins el termini de 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació del contracte en
el Perfil del contractant.
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. 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 recurs no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
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7. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts socials següents:
Exp.
Núm.
Nom beneficiari
2011/380 10518
Marià Trabal Villena
2013/041 10930
Josep Maria Vila Fernández
2013/392 10947
Hadda Mohamadi Mohand
2011/411 10948
Rosana Pérez Buzón
2004/233 10949
Ángel Caruda Faisenda
10950
2012/207 10951
Vanessa Espel Viudez
2012/414 10953
Antonia Andreu Fornieles
1999/025 10954
Estefania Barrio Jorba
1999/483 10970
Alexandra Vidal Rubio
2007/261 10975
Beatriz Rivero Jorge
2000/446 10977
Vicenta Córdoba Julián
2011/421 10978
Samira Hbitti
10979
2003/236 10980
Oumar Bailo Bah
2012/288 10985
Carlos Calvo de la Puente
2005/002 10987
Nuria Reyes Hernández
2008/472 10988
Aída Alemany Morro
2001/320 10990
Rabea Toussi
1999/536 10991
Isabel Jaro García
1999/250 11323
Latifa Azzouzi Jabbar
2002/333 11325
Montserrat Rogel Chaparro
11351
1999/477 11326
Alfredo E. Villalobos Ruiz
2006/562 11337
Clotilde Corpas Sierra
2005/208 11340
M Dolores Rodríguez Duarte
2004/046 11341
Marta Sanvicente Lozano
2007/077 11344
Juana Josefa Trejo
11345
1999/146 11346
Inmaculada Rodríguez Gálvez
11357
2002/485 11347
Pere Ortega Mir
2008/052 11348
Esmeralda Pérez Ríos
2007/132 11349
Nardy Banegas Cuellar
2008/023 11350
Laila Laamin
2003/281 11358
Manuel Domínguez del Río
2006/058 11359
Isabel Morón Ruiz
2006/554 11361
Toumana Brahim Bachir
Segon. Notificar a les persones interessades.

Import
157,40
226,12
400,00
200,00
200,00
240,00
360,00
300,00
400,00
400,00
150,00
62,48
89,74
430,00
101,34
99,71
51,90
131,67
226,12
90,06
84,75
439,58
160,00
140,36
51,96
136,77
1174,85
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
80,00
80,00
360,00
1767,13
450,00

A. pressupostària
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
2014-05-2313-48000
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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)
8. ANUL·LACIÓ AJUT ECONÒMIC NÚM. 6899.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003d, general de subvencions, així com les
Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Anul·lar i fer d’ingrés del ajut econòmic següent:
Import
Exp.
Núm. Nom beneficiari
2013/150 6899
Mohammed Ouhaddou
43,02

A. pressupostària
2013-05-2313-48000

Segon. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
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)
9. AJUTS SOCIALS INDIVIDUALITZATS PER A COLÒNIES ESCOLARS
CURS 2013/14, ESCOLA ANSELM CLAVÉ.
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.
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Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts socials per a colònies escolars curs 2013/14 següents, de
l’Escola Anselm Clavé, per un import total de 1.120,- €.
Núm. Exp.
Cognom1 Cognom2 Nom
Import Endossatari
11327 2006/146 Corral
González
Eva
100,00 Escola Anselm Clavé
11328 2003/530 Gallardo Covarsi
Raquel
100,00 Escola Anselm Clavé
11329 2003/234 Córdoba Lastre
M. Carmen
80,00 Escola Anselm Clavé
11330 1999/044 Oladejo
Lamidi
Folasade
120,00 Escola Anselm Clavé
11331 2007/351 Ramos
Marin
Rosa Maria 100,00 Escola Anselm Clavé
11332 2009/722 Valladares Rojas
Evelyn
100,00 Escola Anselm Clavé
11333 1999/576 Conillera Francesch Maria Rosa
70,00 Escola Anselm Clavé
11334 2000/433 Doblas
Jiménez
Rosa M.
150,00 Escola Anselm Clavé
11335 2007/214 Trenado
Toledano
Dolores
150,00 Escola Anselm Clavé
11336 2008/465 Coulibaly Dramane
150,00 Escola Anselm Clavé
1.120,00
Segon. Imputar la despesa a la partida 05.231.48003 colònies d’estiu de l’exercici 2014.
Tercer. Notificar a l’endossatari.
Quart. 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. BEQUES MENJADOR ESCOLAR CURS 2013/14, MES D’ABRIL DE 2014.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar el pagament de la subvenció de les beques dels menjadors del mes
d’abril d’enguany, per un import total de 22.672’48-€ (dels quals està previst que
subvencioni el Consell Comarcal l’import de 11.510’40 €), segons relació adjunta que
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comença per l’alumne Sergi Abraham Albo i acaba amb l’alumne Yassine El Hendaz, i
ingressar al núm. de compte de l’endossatari indicat a l’expedient.
Segon. Imputar la despesa a la partida 05.231.48001 Beques de menjador escolar.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
11. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS KITS CREU ROJA, MESOS OCTUBRE A
DESEMBRE DE 2013.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar la relació adjunta dels ajuts individualitzats dels kits de la Creu Roja
d’octubre a desembre de 2013, per un import total de 128’25,-€:
Núm. Exp.
Cognom1 Cognom2
Nom
Import Endossatari
10957 2011/131
Bioui
Mohamed
13,50 Creu Roja
10956 2013/235
Martinez
Dominguez
Veronica
6,75 Creu Roja
10955 2013/343
Ben aissa
Ikram
6,75 Creu Roja
10952 2000/470
Moreno
Moreno
Josefa
13,50 Creu Roja
10945 2009/559
Interiano
Trejo
Dominga O.
6,75 Creu Roja
10944 2012/348
Doncila
Elena A.
6,75 Creu Roja
10941 2012/348
Blanco
Quiros
Paola
6,75 Creu Roja
10940 2012/311
Branitska
Oksana
13,50 Creu Roja
10939 2007/248
Georgieva Aneta T.
6,75 Creu Roja
10938 2010/431
Benouama Said
6,75 Creu Roja
10937 2005/127
Moreno
Gonzalez
Roberto
6,75 Creu Roja
10936 2012/089
Otimi
Kehinde
6,75 Creu Roja
10935 2005/165
Vaca
Justiniano
Rosalba
6,75 Creu Roja
10934 2011/037
Ben I.
Khadija
20,25 Creu Roja
128,25
Segon. Imputar la despesa a l’aplicació pressupostaria 05.2313.48000 Ajuts Econòmics
exercici 2014.
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. ACCEPTACIÓ FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL I
SUPORTS AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS 2014, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que a la Junta de Govern que es va celebrar el 30 de gener de 2014, es va aprovar
el Catàleg de concertació de l’any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per
a la concessió de recursos de l’esmentat Pla.
Vist que el Catàleg 2014 preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar Social, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en la modalitat de fons
de prestació, suports econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de criteris
objectius.
Donat que amb data 9 de maig d’enguany, amb registre d’entrada E2014004816, segons
la notificació de la Diputació de Barcelona, la Junta de Govern ha adoptat amb data 10
d’abril l’acord de concedir un import de 87.499,90,-€, per a l’exercici 2014, codi XGL
14/Y/101437, Finançament de l’àmbit de benestar social, a l’Ajuntament de Ripollet.
Així mateix en la mateixa Junta de Govern que es va celebrar el 10 d’abril de 2014, dins
del Catàleg de concertació de l’any 2014, es va aprovar el Suport al servei de menjador
de les escoles bressol municipals.
Atès que amb data 14 de maig d’enguany, amb registre d’entrada E2014005107, segons
la notificació de la Diputació de Barcelona, ha adoptar l’acord de concedir un import de
9.233,-€, per a l’exercici 2014, codi XGL 14/Y/102051, Suport al servei de menjador de
les escoles bressol municipals, a l’Ajuntament.
Vista la documentació que consta a l’expedient, d’acord amb la proposta formulada per
la cap de Serveis Socials, l’informe emès per la interventora municipal i amb el
vistiplau de la regidora delegada de Serveis Socials, s’acorda:
Primer. Acceptar el Finançament de l’àmbit de benestar social, per a l’exercici 2014, a
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 87.499,90,-€, codi XGL 14/Y/101437.
Segon. Acceptar el Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals, per a
l’exercici 2014, a l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 9.233,00,-€, codi XGL
14/Y/102051.
Tercer. Trametre els models oficials de les acceptacions dels suports i donar compte
d’aquest acord a la Diputació de Barcelona.
Quart. Justificar el Finançament de l’àmbit de benestar social totalment, amb model
oficial de la Diputació.
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Cinquè. Sol·licitar les bestretes descrites a l’art. Tercer, punt 3.2 Justificació, de l’acord
del Finançament de l’àmbit de benestar social.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
13. APROVACIÓ D’UN CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
DURANT L’ANY 2014 AMB L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL
PARKINSON (DELEGACIÓ CERDANYOLA-RIPOLLET).
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una
subvenció nominativa per a l'Associació Catalana per al Parkinson, delegació
Cerdanyola-Ripollet , per un import de 1.360'00,-€.
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el Projecte de
fisioteràpia, presentat per l’Associació amb una despesa prevista per a l’exercici 2014
de 2.970,00.-€, s’ha iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció
nominativa esmentada.
Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Associació així com la minuta del
Conveni a signar amb l’entitat s’ajusta a les Bases d’execució del Pressupost així com a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vista la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informada per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a l'Associació Catalana per al Parkinson
(Delegació Cerdanyola-Ripollet), amb NIF G58276072, per un import de 1.360'00,- €,
destinada a la realització de la seva activitat de l’exercici 2014, que representa el
45,79% sobre el Projecte de fisioteràpia.
Segon. Aprovar la despesa de 1.360'00,-€, que s’imputarà a la partida 05.2313.48004
per a l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el següent Conveni regulador de la subvenció tot facultant a l’alcalde
per a la seva signatura.
“CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON
DE CATALUNYA (DELEGACIÓ CERDANYOLA– RIPOLLET)
REUNITS
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet,
actuant en nom i representació de la corporació.
D’una altra part el Sr. Josep Senra Santos, major d’edat, qui manifesta que ostenta el
càrrec de president de l’Associació Catalana per al Parkinson (Delegació CerdanyolaRipollet), amb CIF G-58276072, i domicili social a l’av. Creu Roja, 17, 08290 de
Cerdanyola del Vallès.
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Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora
Labrada, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 2
h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i
de comú acord.
EXPOSEN
Primer. Considerant les previsions dels:
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL);
2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan parlen de participació
ciutadana estableixen que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa d’interessos generals o
sectorials dels veïns;
3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL);
4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
5. Els Estatuts de L’associació Catalana per al Parkinson (Delegació CerdanyolaRipollet), aprovats per l’Assemblea General amb data 30 de juny de 2009.
La normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de facilitar la
utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les
activitats de les entitats ciutadanes.
Segon. Que entre els objectius estatuaris de l’ENTITAT, article 5 dels Estatuts, es la
unió solidaria de persones afectades per d’infermetat de Parkinson, els seus familiars i
les persones físiques o jurídiques interessats en les problemàtiques que es deriven
d’aquesta infermetat. Així mateix facilitar i millorar la qualitat de vida mitjança
teràpies, orientació legal, econòmica, social, psicològica, medica i ètica, creant serveis
propis o utilitzant els ja establers.
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT existeix l’interès mutu de
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, cultural, d’esbarjo i formatiu
adreçades a les persones afectades per l’infermetat de Parkinson i les seves famílies, en
els seus respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a l’esmentat
sector de població.
Quart. Que l’ENTITAT prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels
seus objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’ENTITAT
i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors
com ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones mes vulnerables,
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per la plena normalització social de les persones amb discapacitats i/o dependència. A
més a més, ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per
enfortir els drets civils dels ciutadans de Ripollet.
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de l’ENTITAT des
de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de
col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat.
L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la tècnica de la subvenció pretén fomentar
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o
humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en
l’àmbit social, associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la
subvenció així com la seva voluntat de servei a la comunitat.
PACTES
Primer. És objecte del present conveni:
El foment i la promoció de les activitats que realitza l’ENTITAT com a complement de
les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A canvi, l’Ajuntament de
Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a l’ENTITAT per a contribuir al
finançament d’aquelles, així com de les estructures i del personal necessari per dur-les
a terme, tant contractat com voluntari.
Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i del ROAS.
Tercer. La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014. No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi
justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments
de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el que
disposa l’art. 22.2 a) de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre,
en endavant LGS, en els pressupostos generals de l’Ajuntament per a l’exercici 2014
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT avantdita, per una
quantitat de 1.360'00,-€, per a la realització del Projecte de fisioteràpia, de la partida
05.2313.48004.
D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data ______ s’ha acordat concedir a l'Associació
Catalana per al Parkinson (Delegació Cerdanyola-Ripollet) una subvenció per l’import
de 1.360'00,-€, per a l’exercici 2014, segons es concreta en el present conveni. En el
mateix acord es va aprovar la minuta del present conveni i es va facultar el senyor
alcalde per a la seva signatura.
Cinquè. Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és de 1.360’00,-€, per a l’exercici 2014 que
representa un 45,79% del cost real de les activitats del projecte presentat que té un
pressupost estimat de 2.970,00,-€.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens
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públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de
l’activitat subvencionada.
Sisè. Actuació subvencionada i termini de realització.
Es subvenciona les despeses derivades del projecte de fisioteràpia realitzats en
l'exercici 2014.
Setè. Declaració i obligacions del beneficiari.
El beneficiari declara que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits exigits a l’art. 13
de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari.
Són obligacions del beneficiari:
a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari de
l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament
de Ripollet.
b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social.
c) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i
acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions o ajudes
finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control
financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament.
f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el cas,
que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Vuitè. Pagament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un pagament per un import de
1.360'00,-€.
Novè. Òrgan Gestor.
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció el Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Ripollet. Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció serà
gestionat per l’òrgan esmentat.
Desè. Justificació.
El termini màxim és de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2014, es ha dir,
abans del 31 de març de 2015, seguin els procediments establers en les normatives
vigents de subvencions.
La justificació haurà de ser del total del cost real del projecte subvencionat, i s’haurà
de presentar a l’òrgan gestor el compte justificatiu de l’ajuda, que contindrà la següent
documentació:
1. Memòria justificativa signada pel beneficiari o representant legal indicant les
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats
obtinguts.
2. Relació subscrita pel beneficiari o el seu representant comprensiva de la totalitat de
les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament desglossades i
detallades, s’acompanyarà relació d’originals o còpia compulsada de les factures i
despeses per import igual al cost del projecte o activitat subvencionada, sense que
en cap cas el cost total del projecte pugui ser inferior al de la subvenció.

15

Acta Junta Govern Local núm. 22/2014, de 30 de juny

3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. Aquestes
factures podran correspondre a la compra de material, lloguer de l’espai i a la
contractació de personal necessari pel desenvolupament del projecte o altres
d’indole similar.
4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del programa.
Aquest certificació serà necessària en cas de que els justificants de la despesa es
refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no sigui possible acreditar
mitjançant factures. S’accepta un marge del 10% de les despeses de la subvenció
atorgada.
5. Declaració signada pel beneficiari o el seu representant relativa a la inexistència
d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa finalitat o, en el seu
cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat, amb
indicació de l’import i procedència.
6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda escrita i
gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-ne editat cap.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert,
aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta sol·licitud haurà de
fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini obligatori i en la mateixa
hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini
previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l’Ajuntament
podrà concedir aquesta ampliació.
Onzè. Reintegrament.
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el Títol II de la LGS.
Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, en tot allò no previst en aquest conveni
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les Bases d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament, i la resta de la legislació de règim local reguladora de
subvencions públiques i del procediment administratiu.
El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el
que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.”
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
14. SOL·LICITUD COM A ENTITAT COL·LABORADORA EN LA
DISTRIBUCIÓ I LLIURAMENT DELS AJUTS MENJADORS DE
MENJADORS ESCOLARS, I EN LA SEVA GESTIÓ, PER AL CURS ESCOLAR
2014/15 AL CONSELL COMARCAL.
Atès que:
1.

El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat; i que les delegacions o
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els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris
per a exercir-los.
2.

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades
competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria
d’ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament,
i fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els
consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l’alumne/a.

3.

La clàusula setzena del conveni per a la delegació de competències entre el
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, signat
l’1 de juliol de 1999, estableix que correspon al Consell Comarcal l’atorgament
d’ajuts de menjador als alumnes als quals no correspon la gratuïtat del servei,
valorant les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho
sol·liciti.

4.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els
Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis
de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per
reglament.

5.

Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que correspon als ens
supramunicipals entre d’altres: programar els serveis en llur àmbit territorial,
d’acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla
estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials. Promoure i gestionar els
serveis, les prestacions i el recursos propis de l’atenció social especialitzada per a
garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial.

6.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:
- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur
àmbit territorial.
- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets
i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions
de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar,
convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.
- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social,
especialment si hi ha menors.
- Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
- Gestionar prestacions d’urgència social.
- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

7.

En data 24 de febrer de 2014, la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament ha comunicat al Consell
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Comarcal del Vallès Occidental els Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals
de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs
escolar 2014-2015.
8.

Els esmentats Criteris han estat elaborats per un grup de treball format per
representants dels Consells Comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de
la Federació de Municipis de Catalunya i del Departament d’Ensenyament i tenen
com a objectiu l’homogeneïtzació dels criteris de concessió dels ajuts per a
menjador escolar a tot el territori.

9.

El Ple del Consell Comarca en sessió ordinària de 13 de març de 2014, va aprovar
l’acord núm. 8/2014 que delegava a la Comissió Permanent del Consell Comarcal
la competència per aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts
individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon
cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs
escolar 2014-2015. La Comissió Permanent en sessió ordinària de 3 d’abril de
2014, va aprovar l’acord núm. 20/2014 que aprovava aquestes Bases reguladores.

10. Les esmentades Bases citen literalment en el punt 14, apartat 14.1. que: “El Consell
Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als municipis on estiguin
ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat, abans de l’inici del curs escolar,
actuar com a entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels
ajuts”.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials amb el vistiplau de la regidora
delegada de Serveis Socials, considerant el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, i d’acord amb la secció cinquena de les
Bases d’execució del Pressupost municipal per al 2014, s'acorda:
Primer. Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental actuar com a
entitat col·laboradora en la distribució, lliurament i gestió dels ajuts de menjador per al
curs escolar 2014-2015.
Segon. Facultar a la regidora de Serveis Socials i Gent Gran, senyora Maria Lladó Leal,
perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris
per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
15. APROVACIÓ ALTES INSCRITS/ES TALLERS INFORMÀTICA
TELECENTRE ESPAI DIGITAL, JUNY 2014.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania organitza una programació de tallers i cursets
d’Informàtica pels mesos de maig, juny i juliol de 2014.
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Aquesta programació pretén donar resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria
d’informàtica, disminuir la fractura digital de la ciutadania i millorar la formació
personal en noves tecnologies.
Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposa d’un dinamitzador
informàtic contractat des del Patronat Municipal d’Ocupació mitjançant un Pla Disset,
en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Així mateix, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposarà d’un aula anomenada
“Espai Digital” a les dependències del Centre Cultural de Ripollet i que vol recollir i
continuar amb la tasca feta des del Telecentre de Can Mas.
Durant el mes de juny de 2014 s’està realitzant un taller d’Informàtica d’un mes de
durada. El preu públic per la realització d’un curs d’un mes al Telecentre és de 25,00€.
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions pel curs d’informàtica, els responsables de la
dinamització del Telecentre han fet arribar la llista d’inscrits/es a la Regidoria de
Joventut i Ciutadania.
De conformitat amb l’informe emès pel tècnic de Joventut i Ciutadania, amb el vistiplau
del regidor delegat, prèviament informat per la interventora accidental, s’acorda:
Únic. Donar d’alta a tots els efectes a la relació d’inscrits/es als cursos d’Informàtica
organitzats pel Telecentre “Espai Digital” al mes de juny de 2014, segons la relació
d’inscrits/es que consta a l’expedient, que comença amb el senyor David López Vivar i
acaba amb el senyor Josep Pomes Guitart. Es practicarà una única liquidació mitjançant
domiciliació bancària, i segons el preu públic estipulat de 25,00€ per inscrit/a, des del
dia 1 i fins al dia 30 de juny de 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (6)
16. PARTICIPACIÓ EN EL GRUP TEATRES EN XARXA TEATRES PÚBLICS
D’AFORAMENT MITJÀ DE CATALUNYA.
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura, amb el vistiplau del coordinador del PMC
i la conformitat de la Presidència-Delegada, i una vegada informat al Consell
d’Administració del Patronat Municipal de Cultura, s’acorda:
Primer. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Ripollet en el document base de
grup de Teatres en Xarxa-Teatres públics d’aforament mitjà de Catalunya, el contingut
del qual és el següent:
“TEATRES EN XARXA Teatres públics d’aforament mitjà de Catalunya
- DOCUMENT BASE –
I. PRESENTACIÓ.
Una de les funcions dels equipaments culturals municipals és apropar la cultura als
ciutadans del municipi o ciutat en qüestió. A partir d’aquesta premissa, i tenint molt
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present que la cultura no és un luxe, sinó que ha d’estar guiada i motivada per una
voluntat de servei públic a la comunitat, és quan hem decidit unir esforços per trobar
sinèrgies que permetin fer un ús més eficient dels nostres recursos ambla intenció
última de continuar acostant produccions de qualitat a un públic de proximitat.
Com a membres iniciadors i firmants d’aquest document d’intencions són:
 Teatre Municipal Cooperativa.
Barberà del Vallès
32.580 hab.
Aforament: 480 butaques
Any d’inauguració: març de 2007
El teatre disposa, a més, d’una sala B per un aforament de 200 persones.
Web: www.tmcbarbera.cat
 Teatre Núria Espert.
Sant Andreu de la Barca. 27.329 hab.
Aforament: 450 butaques
Any d’inauguració: novembre de 2010
El teatre disposa de tres espais escènics: la sala principal, un espai de petit format per
a 100 persones i un espai a l’aire lliure, amb grades, per a 150 espectadors.
Web: www.teatrenuriaespert.cat
 Teatre Can Masallera.
Sant Boi de Llobregat. 83.409 hab.
Aforament: 350 butaques
Any d’inauguració: 1997
Es disposen d’altres espais escènics a la ciutat a on es
programen arts escèniques de caràcter professional i amateur.
Web: http://culturasantboi.wordpress.com/
 Teatres Despí.
Sant Joan Despí 32.812 hab.
Aforament:
Teatre Mercè Rodoreda: 406 butaques
Auditori Miquel Martí i Pol: 410 butaques
Any d’inauguració:
Teatre Mercè Rodoreda: abril de 2011; Auditori Miquel Martí i Pol: 1997
Sant Joan Despí disposa d’aquests dos equipaments escènics on combinen, segons
l’espectacle, el teatre, la musica i la dansa.
Web: www.teatresdespi.cat
 Teatre Auditori del Mercat Vell.
Ripollet. 37.234 hab.
Aforament: 350 butaques
Any d’inauguració: 1994
Part de la programació professional de l’equipament és gestionada per l’Associació
d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell a través d’un conveni signat amb el Patronat
Municipal de Cultura.
Web: www.espectadorsripollet.cat
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 Teatre Clavé. Tordera
16.363 hab.
Aforament: 400 butaques
Any d’inauguració: abril de 1999
El teatre disposa, a més, de la sala petita, amb 100 butaques, per la programació de
teatre professional d’adults, i de la Sala Polivalent per assajos i espectacles familiars.
Web: www.teatreclave.cat
II. TRETS DEFINITORIS.
Els punts en comú i trets que defineixen els firmants d’aquest document d’intencions
són els següents:
 Som equipaments escenicomusicals i culturals de propietat municipal amb una
programació estable d’arts escèniques i/o música de caràcter professional.
 Comptem amb un equip de gestió específic i un pressupost per activitats.
 Ens trobem ubicats a diferents municipis de la província de Barcelona.
 Els equipaments escènics compten, com a mínim, amb una sala de gran format amb
un aforament mig de 400 butaques.
 Tenim voluntat de treballar conjuntament i un compromís de fer-ho de manera no
puntual, sinó permanent.
III. OBJECTIUS.
 Treballar en xarxa i cooperar entre els ens gestors dels equipaments escènics i
musicals mencionats anteriorment, amb la intenció de generar valor afegit i
aconseguir una millor consecució dels objectius individuals i col·lectius. Fer entrar
en valor aquest treball en xarxa.
 Trobar un equilibri entre el cost de les produccions d’arts escèniques contractades i
la quantitat d’entrades que des d’aquests equipaments escènics es poden vendre
(aforament mitjà). Aconseguir millors condicions a través de la coordinació de les
programacions.
 Treballar plegats i defensar interessos comuns davant les institucions públiques
(Generalitat de Catalunya, Diputació, Ministeri de Cultura) i davant del sector de
les arts escèniques (agents privats).
 Buscar sinèrgies que permetin un millor rendiment social i econòmic de les
respectives infraestructures teatrals municipals, com ara: coproduir espectacles,
establir estratègies de comunicació i màrqueting conjuntes, etc.

IV. OBSERVACIONS.
Podrà afegir-se a aquest col.lectiu qualsevol altre equipament escènic que s’ajusti als
trets definitoris dels membres iniciadors, sempre que compti amb el vistiplau i l’acord
previ dels equipaments signants d’aquest acord de col·laboració.”
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l’esmentat document, com a
responsable del Teatre-Auditori del Mercat Vell de Ripollet.
17. PRÒRROGA CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’OBSERVATORI
CONTRA L’HOMOFÒBIA-FAGC.
L’Ajuntament desenvolupa polítiques d’igualtat de gènere al municipi amb l’objectiu de
vetllar de manera activa per la igualtat d’oportunitats i garantir la igualtat efectiva al
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territori. La voluntat de l’Ajuntament es basa en el compromís en la promoció de la
igualtat i dels drets humans.
La situació social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, intersexuals i
bisexuals (LGTIB) continua essent objecte de discriminació atesa la persistència
d’estereotips homofòbics, transfòbics i sexistes profundament arrelats a la nostra
societat.
El Ple municipal, en sessió de data 30 de maig de 2013, va aprovar, per unanimitat, una
moció contra l’homofòbia i la transfòbia, i en data 1 de juliol de 2013, la Junta de
Govern Local, en exercici de les seves competències aprovà, el Conveni de
col·laboració amb l’Observatori contra l’Homobòfia-FAGG.
En data 3 de juliol de 2013, es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Ripollet i l’Observatori contra l’Homofòbia–FAGC amb una validesa d’un any.
De conformitat amb l’informe emès per la coordinadora de Polítiques d’Igualtat, amb el
vistiplau de la regidora delegada, s’acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Observatori contra l’Homofòbia - FAGC, signat en data 3 de juliol de 2013, per un
any més de vigència, per tal de seguir treballant en la prevenció, atenció i recuperació
de les persones que siguin víctimes de l’homofòbia. Així com fer el seguiment i gestió
dels casos d’homofòbia, oferint el suport necessari a les persones que hagin patit
aquesta discriminació, per tal de combatre-la en els diversos àmbits de la vida pública.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I
L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA - FAGC
Ripollet, 3 de juliol de 2013.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. JUAN PARRALEJO ARAGONESES, alcalde–president de
l’Ajuntament de Ripollet, actuant en nom i representació de la Corporació.
D’altra part, Eugeni Rodriguez Giménez, amb DNI núm. 38.434.749-R, actuant en
representació de l’Observatori Contra l’Homofòbia- Front d’Alliberament Gai de
Catalunya (FAGC a partir d’ara), associació sense afany de lucre, inscrita en el
Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Secció 1a, número 8.505, amb NIF núm. G-08.850.976 i domicili al carrer
Verdi, 88 de Barcelona (08012), en ús de les facultats que s’acrediten a l’acord pres en
la reunió de la Junta directiva de 28 de maig de 2010.
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor EMILIANO MORA
LABRADA, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article
2 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
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EXPOSEN
I.

II.

III.

Que l’Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, vol
donar visibilitat a l’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC i vol oferir a la
ciutadania de Ripollet la possibilitat de defensar els drets del col·lectiu LGTB, que
permeti la lluita contra la homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia al municipi.
Que l’Observatori Contra la Homofòbia va ser impulsat l’any 2006 amb l’objectiu
de lluitar contra la homofòbia arreu de Catalunya amb l’objectiu d’incidir en el
treball d’anàlisi i documentació de les denúncies rebudes arreu de Catalunya.
L’Oficina Antidiscriminatòria, precedent de l’Observatori, porta treballant des de
l’any 1987 contra l’Homofòbia que afecta la població LGTB.
Que tant l’Ajuntament de Ripollet com l’Observatori Contra l’Homofòbia · FAGC
estan interessats en col·laborar en l’estudi i seguiment de denuncies de
vulneracions de drets i llibertats de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, així
con en el tractament psicològic i acompanyament de les víctimes d’agressió o /i
discriminació que pugui patir la ciutadania de Ripollet per motiu de la seva
identitat sexual.

A tal fi, decideixen de comú acord formalitzar el present conveni, d’acord amb les
següents,
CLÀUSULES
Primera. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet es
compromet a donar visibilitat a través dels mitjans de comunicació locals l’existència
de l’Observatori Contra l’Homfòbia, per tal de motivar a la ciutadania a la denúncia
d’agressions de caràcter homòfob, lesbòfob i transfob i es compromet a programar
actes de sensibilització i commemoració de la Diada Internacional de l’Orgull LGTB,
el 28 de juny.
Segona. L’Ajuntament de Ripollet, com ja es va acordar a la moció aprovada pel Ple
Municipal en data 30 de maig de 2013 es compromet a donar suport a la proposició de
llei dels drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, presentada al parlament de Catalunya i
aprovada pel Consell Nacional LGTB.
Tercera. Per tal de dur a terme l’objecte del present conveni, l’Observatori Contra
l’Homofòbia-FAGC es compromet a gestionar els diferents casos d’homofòbia arribats
des de Ripollet, oferint el suport necessari a les persones que hagin patit discriminació
per homofòbia.
Quarta. L’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC es compromet a fer l’anàlisi de
denúncies per homofòbia, lebofòbia i transfòbia rebudes presencialment o per via
telemàtica per les persones afectades o d’ofici quan són detectades per d’altres vies,
fent un estudi previ per concloure, si realment, els motius de la denúncia s’ajusten als
paràmetres de l’homofòbia. Un cop acceptada es passarà a l’assessorament jurídic.
L’observatori farà un seguiment de tot el cas des del principi fins a la conclusió final.
També es compromet a donar un servei d’atenció psicològica a les persones agredides
que no han superat o tenen problemes arran de l’agressió.
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Cinquena. L’Observatori Contra l’Homofòbia · FAGC i la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet, es reuniran dos vegades l’any per fer el
seguiment dels casos arribats des de Ripollet per homofòbia.
Sisena. El present conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i tindrà
una validesa d’un any.
Setena. El present conveni té caràcter administratiu i, per tant, totes les qüestions que
es puguin plantejar en ordre al seu compliment, interpretació, resolució i efectes, a
manca d’acord entre les parts que amb caràcter previ i amistós es tractarà sempre
d’aconseguir, correspondrà al seu coneixement i resolució a la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.”
Segon. Notificar a l’Observatori contra l’Homofòbia–FAGC l’acord de pròrroga del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Observatori contra l’Homofòbia–
FAGC.
Tercer. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a
l’executivitat del present acord.
18. DESESTIMAR SOL·LICITUD TAXA TRAMITACIÓ D’INFORME
D’IMMIGRACIÓ AL SENYOR HADAMOU CIKKOKHO CAMARA.
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. Desestimar la sol·licitud de devolució de taxa per a la tramitació d’expedient
d’informe d’immigració al Sr. Hadamou Cikkokho Camara, considerant que la
devolució de la taxa municipal no procedeix degut a que el fet imposable de la taxa és
la tramitació de l’expedient de l’informe d’immigració, segons es recull en l’article
7.11 de l’Ordenança fiscal núm. 25.- Taxa per expedició de documents administratius,
vigent el 2014, i de conformitat amb el seu article 2.1 que recull: “El fet imposable el
constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què
entengui l’administració o les autoritats municipal”.
Segon. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
19. RESOLUCIÓ DE DIVERSOS PROCEDIMENTS AUTORITZACIÓ D’ÚS
COMÚ ESPECIAL SOBRE EL DOMINI PÚBLIC PER L’OCUPACIÓ AMB
TAULES DE CAFÈ.
Vistes les sol·licituds presentades per les que es sol·licita autorització per a la ocupació
de la via pública amb tauletes cafè i cadires a les voreres o calçades de diversos espais
de domini públic d’aquest municipi.
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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 a) de la part dispositiva de l’esmentada Resolució d’Alcaldia.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i procedent aplicació i
els informes emesos per la Policia Local i pel Departament d’Activitats, 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 els informes units als respectius expedients, els
permisos següents per a l’ocupació de la via pública amb taules de cafè i cadires de
l’exercici 2014, seguint l’ordenança i ban regulador dictats a l’efecte, i les instruccions
que assenyali la Policia Local, restant definitiva, al seu cas, la liquidació prèvia de la
taxa per ocupació de la via pública efectuada el seu dia i fent constar de forma expressa
que aquestes autoritzacions no són transmissibles a tercers:
19.1. Exp. X-14-518. Sr. Xiaoyan Ji, autoritzar 10,00 m2 a la vorera durant tot l’any,
davant del bar “Lupe”, del carrer Sant Jaume, 3.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................297,40€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2194173.......................................................297,40€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.2. Exp. X-14-221. Sr. Rashid Younis Begum, autoritzar 30,00 m2 a la vorera durant
tot l’any, davant del bar “Plaza Tandoori Kebab”, de la plaça 11 de Setembre, 3.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................892,20€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2194962.......................................................892,20€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.3. Exp. X-14-304. Empresa Manijani, 2000SL:
Primer. Autoritzar 9,15 m2 a la vorera durant tot l’any del bar “Doner la Esquina”, a la
rambla Sant Jordi, 91. Autoritzar 2 taules instal.lades a la calçada a la rambla Sant Jordi
, 91durant tot l’any.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................659,05€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195167.......................................................601,76€
Pendents d’ingrés....................................................................................................57,29€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
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Segon. Autoritzar 2 taules instal·lades a la calçada durant la temporada al bar “Doner la
Esquina”, a la rambla Sant Jordi,91.
Taxa ocupació de la via pública ..............................................................................92,72€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195166.........................................................92,72€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
Tercer. Autoritzar 12 m2 a la vorera per temporada al bar “Doner la Esquina”, al carrer
Covadonga, 6.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................259,92€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195168.......................................................324,90€
Pendents de devolució............................................................................................64,98€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.4. Exp. X-14-519. Sr. Luis Torres Macias, autoritzar 11,50 m2 a la vorera durant tot
l’any davant del bar “Andalucia”, del carrer Maragall, 24.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................342,01€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195165.......................................................327,14€
Pendents d’ingrés....................................................................................................14,87€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.5. Exp. X-14-420. Sr. Wang Ming, autoritzar 13,70 m2 a la vorera durant tot l’any
davant del bar “Los Gallardos”, de la rambla Sant Jordi, 74. Autoritzar 4 taules
instal·lades a la calçada per la temporada.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................933,04€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195197.......................................................806,99€
Pendents d’ingrés..................................................................................................126,05€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.6. Exp. X-14-594. Sr. Rafael Delgado Jiménez, autoritzar 16 m2 a la vorera durant
tot l’any davant del bar “El Nou Cafetó”, del carrer Sant Andreu, 15.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................475,84€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195315.......................................................475,84€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.7. Exp. X-14-520. Sr. Miguel Ángel Mancebo Díaz, autoritzar 16 m2 a la vorera
durant la temporada i 7m2 durant tot l’any davant del bar “Casa Miguel”, al carrer Sant
Jaume, 9.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................554,74€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195193.........................................................00,00€
Pendents d’ingrés..................................................................................................554,74€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
Vista la sol·licitud del senyor Miguel Àngel Mancebo Diaz, en la que sol·licita el
fraccionament de la liquidació provisional d’ocupació de la via pública amb taules i
cadires núm. 2195193 de 554,74 €, corresponent a l’exercici 2014, s’acorda desestimar
la sol·licitud ja que, segons informe emès pel Departament de Tresoreria de
l’Ajuntament, resten pendents mensualitats relatives al fraccionament sol·licitat el
passat any 2013 en relació a la taxa d’ocupació de la via pública i segons l’article 51.2
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del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de
recaptació, que cita textualment: ”En cas d’incompliment de qualsevol dels pagaments,
ja siguin els proposats per l’interessat o els fixats per l’Administració en el corresponent
calendari, es podrà denegar la sol·licitud”.
19.8. Exp. X-14-521. Sr. Gabriel Morón Tejero, autoritzar 12 m2 a la vorera durant tot
l’any davant del bar “Mónica”, al carrer Àngel Guimerà, 19.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................356,88€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2194127.......................................................267,66€
Pendents d’ingrés....................................................................................................89,22€
*les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.9. Exp. X-14-525. Sr. Quengije Liu, autoritzar 10 m2 a la vorera durant tot l’any i 5
taules instal·lades a la calçada durant la temporada davant del bar “Damaren” a la
rambla Sant Jordi , 49 lc. 2.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................777,50€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195237.......................................................613,79€
Pendents d’ingrés..................................................................................................163,71€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.10. Exp. X-14-335. Empresa Montero Oliva, S.L., autoritzar 22,60m2 a la vorera
durant la temporada i 18 m2 a la vorera durant tot l’any davant del bar “Carte d’Or”, a
la carretera de Barcelona, 222-232 bxs.
Taxa ocupació de la via pública ..........................................................................1024,84€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195199.......................................................935,62€
Pendents d’ingrés....................................................................................................89,22€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.11. Exp. X-14-547. Sr. Vicente Marcobal Somoza, autoritzar 20,00 m2 a la vorera
durant tot l’any davant del bar “Restaurant La Marmita”, al carrer Ramón i Cajal, núm.
3.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................594,80€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195192.......................................................446,10€
Pendents d’ingrés..................................................................................................148,70€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.12. Exp. X-14-812. Sr. Shanfeng Pan, autoritzar 10,00 m2 a la vorera durant tot
l’any, davant del bar “Unión”, del carrer Sant Jaume, núm 57.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................297,40€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195262.......................................................267,66€
Pendents d’ingrés....................................................................................................29,74€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.13. Exp. X-14-811. Sr. Abderrazak Naitrabi Mezgui, autoritzar 18,50 m2 a la vorera
durant tot l’any davant del bar “Martinet”, al carrer Sant Jaume, núm. 51.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................550,19€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195289.......................................................550,19€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
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19.14. Exp. X-14-579. Sra. María Mercedes Cadenas Casado, autoritzar 16,00 m2 a la
vorera durant tot l’any, davant del bar “Cafeteria La Fuente”, de la rambla de les
Vinyes, núm. 39 Bis.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................475,84€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195311.......................................................475,84€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.15. Exp. X-14-577. Sr. Cuiwei Ye, autoritzar 13,00 m2 a la vorera durant tot l’any
davant del bar “Miró”, a la rambla Sant Jordi, núm.105. Autoritzar 10 taules instal·lades
a la calçada durant la temporada.
Taxa ocupació de la via pública ..........................................................................1173,01€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195292.....................................................1145,73€
Pendents d’ingrés....................................................................................................27,28€
*les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.16. Exp. X-14-810. Sr. Andrés Cruselles Martínez, autoritzar 11,40 m2 a la vorera
durant tot l’any del bar “Cerveceria La Parada”, del carrer Sant Andreu, núm. 2.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................246,92€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2194948.......................................................246,92€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.17. Exp. X-14-673. Sr. Manuel Domínguez Del Río, autoritzar 10 m2 a la vorera
durant la temporada davant del bar “Granja La Flauta”, de la carretera la Estació, núm.
2-4 Lc.3. Autoritzar 8,36 m2 a la vorera durant l’any.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................465,23€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195313.......................................................465,23€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.18. Exp. X-14-795. Sr. Diego García Torres, autoritzar 12,00 m2 a la vorera durant
tot l’any davant del bar “Kina Kaña”, del carrer Maragall, núm. 26.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................356,88€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195414.......................................................356,88€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.19. Exp. X-14-782. Sra. Ana Suárez Morera, autoritzar 27,40 m2 a la vorera durant
tot l’any davant del bar “84”, de la rambla Sant Jordi, 84. Autoritzar 5 taules
instal·lades a la calçada per tot l’any.
Taxa ocupació de la via pública ..........................................................................1894,57€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195380.....................................................1495,22€
Pendents d’ingrés..................................................................................................399,35€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.20. Exp. X-14-904. Sra. Guillermina Barba Moreno, autoritzar 14,00 m2 a la vorera
durant tot l’any davant del bar “Churrería Afores” al carrer Afores, núm. 64 lc. 2.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................416,36€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195713.......................................................416,36€
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Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
*les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.21. Exp. X-14-1067. Empresa Rambla Sant Jordi-36, SCP, autoritzar 10 m2 a la
vorera durant tot l’any davant del bar “Granier” a la rambla Sant Jordi, núm. 36.
Autoritzar 2 taules a la calçada durant la temporada.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................638,42€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2193302.......................................................420,14€
Pendents d’ingrés..................................................................................................218,28€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.22. Exp. X-14-1070. Sr. Manuel Ángel Vilar Lorenzo, autoritzar 7,56 m2 a la vorera
durant tot l’any davant del bar “Granja Bar La Cantonada” a la rambla Sant Andreu,
núm. 9 lc. esq.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................224,83€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196169.......................................................224,83€
Pendents d’ingrés....................................................................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.23. Exp. X-14-1175. Sr. Balog Erzsebet, autoritzar 11,20 m2 a la vorera durant la
temporada davant del bar “Cafeteria Elisa” a la rambla Sant Jordi, núm.126-128.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................454,38€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2195712.......................................................121,71€
Pendents d’ingrés..................................................................................................332,67€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
19.24. Exp. X-14-1180. Sr. Juan Jose Quijada Gea, autoritzar 5,60 m2 a la vorera durant
tot l’any davant del bar “Frankfurt Alexis” a la rambla Sant Esteve, núm. 12.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................166,54€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2196220.......................................................148,70€
Pendents d’ingrés....................................................................................................17,84€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
Segon. Anul·lar les liquidacions definitives per ocupació de la via pública amb taules
de cafè i cadires, de conformitat amb els informes units als respectius expedients:
19.25. E-2014-2634. Sr.Mahmud Salem Bacha, estimar la petició de desistiment
d’ampliació de metres d’ocupació de la via pública amb taules cafè davant del bar
“Restaurant Palmira” emplaçat a Can Masachs, núm. 18 lc 1, de conformitat amb
l’informe emès per la Policia Local, segons el qual l’ampliació de metres sol·licitada
amb registre d’entrada: E-2013-8339 no es va fer efectiva.
Anul·lar la liquidació complementària.
Taxa ocupació de la via pública ............................................................................416,36€
Ingressats mitjançant autoliquidació 2186700.........................................................00,00€
* les dades econòmiques poden resultar provisionals.
Tercer. Notificar individualment a cada un dels interessats, segons correspongui, el
contingut del present acord.
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Quart. 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
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.
20. CANVI NO SUBSTANCIAL D’ACTIVITAT.
Vist l’informe emès pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el
vistiplau del regidor delegat d’Activitat, s’acorda:
Primer. Atorgar, sense perjudici del dret de propietat ni de tercers, i a reserva de les
comprovacions que puguin efectuar-se per part d’aquesta corporació, el canvi no
substancial de l’activitat que es relaciona a continuació:
XI-13-385. Ampliació de l’activitat concedida a la Sra. HANNANE EL MAAZOUZI,
de venda al detall de carns, fruites i verdures amb la venda annexa de pa, ubicat a la
Sant Jordi, 107, local 2 . Drets: 270,59€, pendents d’ingressar.
Segon. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta.
21. PRÒRROGA CONVENI CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS SALA DE REUNIONS
DEL MERCAT MUNICIPAL.
Antecedents de fet
En data 18 de gener de 2013, s’adoptà la Resolució d’Alcaldia núm. 69, per la que
s’aprovà el Conveni de cessió temporal de la sala de reunions del Mercat Municipal per
la Unió de Botiguers de Ripollet, des del dia 23 de gener i fins el 31 de desembre de
2013, un o dos dilluns al mes i en horari de 21 a 23 hores.
En el Registre Municipal de l’Ajuntament ha tingut entrada sol·licitud de data 19 de
desembre de 2013, registre núm. 13053, presentada per la senyora Ingrid Vergara
Arcarazo, en representació de la Unió de Botiguers de Ripollet, en la que es sol·licita la
prorroga per l’any 2014 del Conveni de cessió temporal d’ús de la sala de reunions del
Mercat Municipal, signat en data 23 de gener de 2013.
Consta a l’expedient informe favorable del coordinador del Mercat Municipal, emès en
data 31 de gener d’enguany.
De conformitat amb allò previst a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
administracions podran celebrar convenis de col·laboració tant amb persones de dret
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públic com de dret privat, per satisfer el interès públic com és el supòsit previst en
l’adopció d’aquest acord.
Pel que fa a l’ocupació del domini públic que es sol·licita, i 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 del espai sol·licitat pels interessats.
Atès que, segons determina l’epígraf 6 b) del punt primer de la part dispositiva de la
Resolució d’Alcaldia 635/2011, d’11 juny, de delegació de competències, és
competència de la Junta de Govern Local el resoldre assumptes de tràmit relacionats
amb la gestió del Patrimoni Municipal, així com la subscripció de convenis de
col·laboració amb entitats i particulars, segons preveu l’epígraf 8 a) de la esmentada
disposició municipal.
Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes
tècnics i jurídics emesos, 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. Aprovar el contingut del Conveni de cessió temporal d’ús de la sala de
reunions del Mercat Municipal per la Unió de Botiguers per l’any 2014, en horari de 21
a 23 hores, d’acord amb el tenor literal següent:
<<CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS DE LA SALA DE REUNIONS DEL
MERCAT MUNICIPAL PER LA UNIÓ DE BOTIGUERS.
A Ripollet,
REUNITS a la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Ripollet:
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde l’Ajuntament de Ripollet, i el
senyor Joan Fandos de Miguel, regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l’Ajuntament
de Ripollet, actuant en nom i representació de la corporació, en virtut de les facultats
que els confereix la legislació vigent.
D’altre part, la senyora Carme Grau Clos, amb DNI núm. 38165549Q, en qualitat de
presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet, inscrita al Registre d’Entitats
Ciutadanes de l’Ajuntament de Ripollet amb el núm. 18, amb domicili als efectes de
notificacions en el carrer Sant Joan, núm. 21 de Ripollet.
Actuen tots ells davant meu, Emiliano Mora Labrada, secretari accidental de
l’Ajuntament de Ripollet, que autoritzo el present document, d’acord amb el que preveu
l’art. 4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, així com els arts. 2 i 3 del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic de les funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la seva competència i capacitat legal per formalitzar el
present conveni, d’acord amb les següents
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CLÀUSULES:
Primera. La cessió es realitza un o dos dilluns al mes, en horari de 21 a 23 hores.
L’accés a la sala es realitzarà a través de l’aparcament annex i restarà expressament
prohibit l’accés a la resta de les zones del mercat (parades, magatzems i moll de
càrrega i descàrrega), protegides amb sistema de detecció d’intrusisme i amb càmeres
de videogravació d’imatges. Es lliuraran a la Unió de Botiguers les claus necessàries
perquè puguin accedir a la sala.
Segona. Al finalitzar cada sessió, la Unió de Botiguers de Ripollet restarà obligada a
deixar la sala en idèntiques condicions que es trobava en inici, i es responsabilitzarà
dels desperfectes i despeses que pugui ocasionar.
Tercera. La cessió serà gratuïta i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2014. Aquest
termini inicial es podrà prorrogar per un altre termini d’un any, prèvia petició i
autorització expressa.
Quarta. La finalitat exclusiva de cessió és la de reunions de junta de la Unió de
Botiguers de Ripollet. Per a qualsevol activitat no prevista hauran de demanar per
escrit autorització per a realitzar-la. En qualsevol cas està expressament prohibida la
cessió a tercers de l’espai objecte de la cessió.
Cinquena. L’Ajuntament declina i s’inhibeix de tota responsabilitat penal, civil, fiscal,
laboral i administrativa, tant directa com subsidiària, vinculades a l’ús de l’espai per la
Unió de Botiguers de Ripollet.
Sisena. L’incompliment de les obligacions del cessionari o necessitats sobrevingudes
d’interès públic, facultarà l’Ajuntament per a resoldre l’autorització de cessió sense
dret a indemnització.>>
Segon. Facultar l’alcalde de la corporació, tan àmpliament com en dret sigui possible,
per la signatura del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’esmentada entitat, i
facultar-lo també per a l’execució de quants altres actes i documents se’n puguin
derivar.
Tercer. Emplaçar al representant de l’entitat a la signatura del corresponent conveni
que s’haurà de formalitzar davant el secretari accidental de l’Ajuntament.
En exercici de la potestat prevista en l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, l’executivitat del presents acord resta condicionada a la formalització de
l’esmentat Conveni de col·laboració.
Quart. Notificar el present acord al representant de la Unió de Botiguers de Ripollet, i
emplaçar a la senyora Carme Grau Clos a la formalització del Conveni amb l’alcalde de
la corporació, davant del secretari accidental.
Cinquè. Notificar el present acord al coordinador del Mercat Municipal.
Sisè. 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 adoptà l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
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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.
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 s’estimi adient. Així mateix,
la interposició de recursos, no suspèn
l’efectivitat de l’acord
22. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PLA XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2014.
De conformitat amb l’informe emès pel coordinador del Patronat Municipal
d’Ocupació, amb el vistiplau del regidor delegat, prèviament informat per la
interventora accidental, s’acorda:
Primer. Acceptar la concessió per import de 19.377,40€, com a recurs econòmic
consistent en el fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” aprovada per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del 10
d’abril de 2014, així com la resta dels termes de la concessió i les condicions per a la
seva execució i justificació.
Segon. Delegar, al Patronat Municipal d’Ocupació, l’execució, aprovació i justificació
de les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc del Catàleg 2014, i
facultar la presidència delegada per a la signatura de tota aquella documentació que
sigui necessària per a l’execució del present acord.
Tercer. Aquest acord es trametrà a la Diputació de Barcelona formalitzant el model
normalitzat que la Diputació de Barcelona adjunta amb l’acord de concessió i que
consta a l’expedient.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i donar trasllat al Patronat
Municipal d’Ocupació.
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 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, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que s’estimi adient.
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord.
23. AUTORITZACIONS PROTECCIÓ DE GUAL AMB TOPALL.
23.1. Exp. VP14-010-X0307. En data 27 de març de 2014, amb número de registre
d’entrada E2014002941, el senyor Ivan Gil Yuste, en representació de Proyectos y
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Promociones COUR, SL, ha sol·licitat llicència o permís per instal·lar la zona de
protecció de gual amb topall pel gual del carrer Berguedà, núm. 3, en un metre pel
lateral dret (sortint de l’aparcament), per millorar l’accessibilitat del gual.
En data 18 març de 2014, s’ha emès informe de la Policia Local a la petició formulada
que és del següent tenor literal : <<Per part d’aquesta Policia Local no hi ha cap
inconvenient en concedir l’ampliació del gual i la ubicació del topall que es sol·licita
sempre que la seva col·locació no dificulti l’estacionament en la zona reserada per a
minusvàlids, ni que tampoc representi cap perill a la resta d’usuaris de la via
pública>>.
En data 6 de maig de 2014, s’ha emès informe dels Serveis Tècnic a la petició
formulada que és del tenor literal següent: <<S’informa favorablement de la petició de
protecció de gual amb un topall del carrer Berguedà, núm. 3. Aquests s’hauran
d’instal·lar d’acord amb el model aprovat en sessió de data de 27 de febrer de 2012
per la Junta de Govern Local>>.
Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 26 de maig de 2014, la Ponència de
Vies Públiques adoptà dictamen favorable en els termes següents: <<La Ponència de
vies públiques, dictamina favorablement, la petició de protecció de gual amb topall
d’acord amb els informes emesos per la Policia Local i els Serveis Tècnics, sempre que
s’instal·li d’acord el model aprovat per Junta de Govern Local de 27 de febrer de
2012>>.
D’acord amb el contingut dels informes i el dictamen referit, s’acorda:
Primer. Autoritzar a la mercantil Proyectos y Promociones Cour, SL, per a la
instal·lació de la zona de protecció de gual amb topall pel gual del carrer Berguedà núm.
3, en un metre pel lateral dret (sortint de l’aparcament).
Segon. Actualitzar la llargària del gual de 4,16 ml actuals a 5,16 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. 4)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’interessada 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.
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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.
23.2. Exp. VP14-021-X1171. En data 24 d’abril de 2014, amb número de registre
d’entrada E2014004280, la senyora Verónica García Márquez, en representació de la
Comunitat de Propietaris del carrer Àngel Guimerà, 2 (H64525751) ha sol·licitat
llicència o permís per instal·lar la zona de protecció de gual amb topall pel gual del
carrer Àngel Guimerà, núm. 2, en un metre pel lateral esquerra (sortint de
l’aparcament), per millorar l’accessibilitat del gual.
En data 7 maig de 2014, s’ha emès informe de la Policia Local a la petició formulada
que és del tenor literal següent: <<Per part d’aquesta Policia Local no hi ha cap
inconvenient en que es col·loqui un topall a un metre de distància del gual, per tal de
facilitar l’entrada i sortida de vehicles del garatge ubicat en el carrer Àngel Guimerà,
núm. 2, però això ha d’estar acompanyat d’una ampliació de la reserva del gual en un
metre, la distància a la qual es col·loca el topall>>.
En data 14 de maig de 2014, s’ha emès informe dels Serveis Tècnic a la petició
formulada que és del tenor literal següent: <<S’informa favorablement de la petició de
protecció de gual amb un topall del carrer Àngel Guimerà, núm. 2. Aquests s’hauran
d’instal.lar d’acord amb el model aprovat per Junta de Govern Local de en sessió de
27 de febrer de 2012>>.
Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 26 de maig de 2014, la Ponència de
Vies Públiques adoptà dictamen favorable en els següents termes: <<La Ponència de
vies públiques, dictamina favorablement, la petició de protecció de gual amb topall,
segons l’informe de Policia Local i de Serveis Tècnics, sempre i quan s’ampliï la
reserva del gual en un metre on es col·locarà el topall d’acord amb el model aprovat
per Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2012>>.
D’acord amb el contingut dels informes i el dictamen referit, s’acorda:
Primer. Autoritzar a la Comunitat de Propietaris del carrer Àngel Guimerà, núm. 2, per
a la instal·lació de la zona de protecció de gual amb topall pel gual del carrer Àngel
Guimerà núm. 2, en un metre pel lateral esquerra (sortint de l’aparcament).
Segon. Actualitzar la llargària del gual de 3,87 ml actuals a 4,87 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. 4)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’interessada i donar compte al Departament de
Rendes.
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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.
24. DENEGACIÓ AMPLIACIÓ HORARI ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA.
Exp. VP14-018-X0966. En data 7 d’abril de 2014, amb número de registre d’entrada
3.499, Maite Calvo Noguer, en representació de Bon Preu, SAU, ha sol·licitat una
ampliació d’horari de la reserva de càrrega i descàrrega genèrica a la rambla Sant Jordi,
núm. 69.
En data 14 d’abril de 2014, la Policia Local ha emès informe a la petició formulada que
és del tenor literal següent:<<Les zones de càrrega i descàrrega de la població tenen
establert el mateix horari, que s’ajusta a la normativa en vigor i les ordenances
municipals afavorint a l’hora l’estacionament de particulars a les hores de migdia, nit i
els caps de setmana.
Per tant i tenint en compte l’ampli horari que hi ha per fer operacions de càrrega i
descàrrega, no es creu convenient l’ampliació de l’horari d’aquesta zona.>>
Així mateix, en sessió celebrada el proppassat 28 d’abril de 2014, la Ponència de Vies
Públiques adoptà dictamen desfavorable en els termes següents: <<La Ponència
dictamina desfavorablement la sol·licitud d’ampliació de l’horari de la zona de càrrega
i descàrrega segons l’informe de Policia Local>>.
D’acord amb el contingut de l’informe i el dictamen referit, i una vegada atorgat termini
d’audiència prèvia a l’interessat sense que s’hagi presentat cap al·legació, s’acorda:
Primer. Denegar la petició de llicència o permís per ampliar l’horari de la zona de
càrrega i descàrrega pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona 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.
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Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
25. INSTAL·LACIÓ RESERVA ESTACIONAMENT GENÈRICA PER
DISCAPACITATS.
Exp. VP14-020-X1127. 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.
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.
26. DESISTIMENT RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA
MERCANTIL
“INSTALACIONES
ESPECIALES
DE
PUBLICIDAD
EXTERIOR, SL” (IEPE), CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE 23 DE DESEMBRE DE 2013 (EXP. PUB13-001-X1077).
En data 20 de maig de 2014, el tècnic d’administració general adscrit al Departament de
Serveis Territorials, ha emès informe jurídic que és del tenor literal següent:
<<Antecedents de fet
Primer. En data 23 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar entre
d’altres l’acord d’actualització del preu del contracte de concessió d’ús privatiu dels
terrenys de propietat municipal situats al sector Baricentro per a destinar-ho a la
instal·lació de rètols publicitaris.
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En el mateix acord es liquidà els imports pendents d’abonament per la concessionària,
la mercantil Soportes Exteriores de Publicidad SL, en concepte d’ocupació del domini
públic dels exercicis 2010 fins a 2013.
Segon. En data 18 de febrer de 2014 es notificà a la concessionària del domini públic
l’acord referit en l’apartat anterior.
Tercer. En data 4 de març de 2014, el senyor Jose Luis Durán Ruiz, que diu actuar en
nom i representació de la mercantil Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior, SL
en tant que societat absorbent de la mercantil Soportes Exteriores de Publicidad
Exterior, SL presenta escrit al Registre Municipal amb referència 14-2021 en el que
s’incorpora fins a tres al·legacions a l’acord municipal relacionat en l’epígraf primer.
Quart. Completa la instrucció d’aquest expedient l’informe tècnic de data 11 de març
de 2014 dels Serveis Tècnics Municipals, i l’emès per la interventora municipal en data
22 d’abril de 2014.
Fonaments de dret
Primer. L’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques (LRJPAC) estableix que contra els actes definitius es podrà
interposar potestativament recurs de reposició si concorre qualsevol dels motius de
nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 62 i 63.
A la vista de la naturalesa de l’escrit presentat per l’interessat, i en concordança amb
la previsió continguda en l’article 110.2 de la LRJPAC cal atendre la sol·licitud
formulada en el marc de la tramitació reguladora dels recursos administratius, en la
modalitat de recurs potestatiu de reposició, contra l’acte definitiu adoptat en la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2013.
Segon. En la presentació del recurs, el senyor Jose Luis Durán Ruiz no acredita la
representació per actuar en nom de la mercantil Soportes Exteriores de Publicidad
Exterior, SL ni així l’absorció per aquesta de la mercantil Instalaciones Especiales de
Publicidad Exterior, SL.
L’acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret resulta una condició
necessària per a la interposició de recursos, segons preveu l’article 32.3 de la
LRJPAC.
No obstant això, en compliment del principi d’oficialitat en l’ impuls en la instrucció
dels procediments públics que informa l’actuació de les administracions públiques, i en
concordança amb el contingut al dret a una bona administració que estableix l’article
22.1 lletra e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya cal informar que de les dades obtingudes
arran de la consulta telemàtica al Registre Mercantil apareix acreditada la legitimació
suficient del senyor Jose Luis Durán Ruiz per actuar en nom i representació de
Soportes Exteriores de Publicidad Exterior, SL, i que aquesta mercantil ha estat
efectivament absorbida per Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior, SL segons
consten en la inscripció registral de 16 d’octubre de 2006, número de referència
515460, del butlletí 206 i data de publicació 27 d’octubre d’aquell any.
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Tercer. A la vista dels antecedents exposats, cal informar que el recurs potestatiu de
reposició ha estat interposat en temps i forma, en els termes establerts en l’article 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (en endavant LRJPAC), es
fonamenta en els arguments que estima oportuns i que es donen per reproduïts i, en
síntesi, sol·licita deixar sense efecte la liquidació practicada per no ajustar-se a Dret.
Quart. Al respecte del contingut de fons de la primera de les tres al·legacions
presentades, es posa de manifest que no hi ha cap valoració jurídica a informar en tant
que l’interessat es limita a fer menció de la relació jurídica amb la mercantil que
representa.
Cinquè. Al respecte de l’al·legació segona, l’interessat manifesta en el seu escrit la
disconformitat en relació a l’ import liquidat en tant que exposa que entre 2005 i 2010
la concessionària va realitzar diverses actuacions : instal·lació de nou monoposte el 8
de gener de 2007, desmuntatge de 5 de les 7 tanques publicitàries el 5 de setembre de
2008, desmuntatge de panells de dues tanques publicitàries el 5 de juliol de 2010.
D’acord amb els càlculs aportats, estimen un import total de 90.512,83 € en
contraposició a la liquidació municipal de 271.469,77 €.
Per tal de justificar aquests canvis, l’interessat aporta fotografies i les situa en els
diferents moments en que diu que es produïren els canvis.
Al respecte d’aquestes afirmacions, l’informe dels Serveis Tècnics d’ 11 de març de
2014 manifesta, en síntesi, que les manifestacions exposades per l’interessat no
resulten acreditades en l’expedient : << (...) a aquest tècnic li resulta impossible el
comptabilitzar les superfícies d’acord amb aquesta documentació i comprovar-ne la
veracitat>>.
De la revisió de l’expedient i a la vista dels antecedents, es procedeix a formular les
següents consideracions jurídiques :
5.1. Per a una millor comprensió del que es dirà, es donen per reproduïts els
antecedents de fet de la part expositiva de l’acord adoptat en data de 23 de desembre
de 2013 per la Junta de Govern Local.
5.2. A partir del 3 d’abril de 2000, data de l’entrada en vigor del contracte de
concessió d’ús privatiu dels terrenys de domini públic dels terrenys municipals situats
al sector Baricentro, aquesta corporació adoptà un seguit d’acords amb periodicitat
anual en els que es liquidaren els imports en concepte d’ocupació efectiva del domini
públic, d’acord amb les corresponents sol·licituds formulades pel concessionari.
Per aquelles anualitats en que l’interessat no comunicà per avançat cap modificació en
el règim d’ocupació de l’exercici següent, es procedí automàticament a l’actualització
dels imports d’acord amb les dades obrants en l’expedient tot aplicant el corresponent
IPC.
Així, en l’expedient consten per ordre cronològic els següents actes o acords, amb les
corresponents liquidacions, i dels que es procedeix a transcriure en part el contingut :
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a) El contracte administratiu de concessió formalitzat el 3 d’abril estableix un preu de
4.500.000 PESSETES, IVA inclòs, en concepte de taxa anual revisable cada any en
funció de l’ IPC, segons oferta presentada, que serà satisfet pel contractista el mes de
gener de cada any i que es correspon amb la instal·lació de 8 elements publicitaris,
amb una superfície total de 556 m2.
b) Acord Comissió de Govern, avui Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2000
pel que s’autoritza a Soportes Mediterráneo, SL la instal·lació d’elements publicitaris
que es relacionen a continuació al terreny de propietat municipal situat al sector
Baricentro, segon l’acordat al contractre signat amb aquest ajuntament el 3 d’abril de
2000 : a ) Instal·lació de 2 monopostes publicitaris (... ) ; b) Instal·lació de 5 tanques
publicitàries (...).
c) Acord de la Comissió de Govern, de 17 de gener de 2001 pel que s’autoritza a
Soportes Mediterráneo, SL la instal·lació de dues tanques publicitàries al terreny de
propietat municipal situat al sector Baricentro, afegint-les a les concedides pel
Contracte signat amb aquest Ajuntament el 3 d’abril de 2000.
d) Acord de la Comissió de Govern, de 16 de maig de 2001, pel que s’autoritza a
Soportes Mediterráneo , SL per a la instal·lació d’un monoposte publicitari al terreny
de propietat municipal situat al sector Baricentro, sota les condicions del contracte
signat amb aquest Ajuntament el 3 d’abril de 2000.
e) Acord de la Comissió de Govern, de 22 de maig de 2002, pel que s’aprova la
l’actualització de la taxa per concessió de domini públic per l’any 2002, a l’empresa
SOPORTES MEDITERRÁNEO, SL per un import de 41.691,18 € pel període comprès
entre abril de 2002 i abril de 2003, pels 11 elements publicitaris que té instal·lats al
terreny de propietat municipal situat al sector Baricentro, segons contracte signat amb
aquest Ajuntament el 3 d’abril de 2000. Aquesta revisió suposa un increment del 3,15
% corresponent a l’increment experimentat per l’Índex de Preus de Consum durant els
darrers dotze mesos.
f) Acord de la Comissió de Govern, de 30 de juliol de 2003, pel que s’aprova la
l’actualització de la taxa per concessió de domini públic per l’any 2003, a l’empresa
SOPORTES MEDITERRÁNEO, SL per un import de 43.235,81 € pel període comprès
entre abril de 2003 i abril de 2004, pels 11 elements publicitaris que té instal·lats al
terreny de propietat municipal situat al sector Baricentro, segons contracte signat amb
aquest Ajuntament el 3 d’abril de 2000. Aquesta revisió suposa un increment del 3,70
% corresponent a l’increment experimentat per l’Índex de Preus de Consum durant els
darrers dotze mesos.
g) Acord de la Junta de Govern Local, de 27 d’octubre de 2004, pel que s’acorda
actualitzar la taxa per concessió de domini públic a satisfer per l’empresa SOPORTES
MEDITERRÁNEO, SL , segons l’ordenança fiscal vigent a partir de l’any 2004, pel
període comprès entre abril 2004 i abril 2005 i fixar-la en 44.404,16 € , pels 11
elements publicitaris
h) Acord de la Junta de Govern Local, de 16 de febrer de 2005, pel que s’acorda
prorrogar pel termini d’un any, fins el dia 3 d’abril de 2006, el contracte subscrit entre
aquest Ajuntament i l’empresa Soportes Mediterráneo, SL , per a la instal·lació d’ 11
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elements publicitaris al sector Baricentro, d’acord amb l’article 7 del Plec de
Condicions Administratives i Tècniques particulars que varen servir de base per la seva
adjudicació. Acceptar el preu de 51.060 € en concepte de taxa per concessió del domini
públic a satisfer per l’empresa durant l’any 2005.
i) Acord de la Junta de Govern Local, de 30 de novembre de 2005, que en síntesi
estableix: <<Que s’accepta la transmissió de la concessió administrativa a SOPORTES
EXTERIORES DE PUBLICIDAD, SL, es concedeix una pròrroga per un any, fins el 3
d’abril de 2007, de la concessió d’ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de
11 elements publicitaris a Baricentro, 4 monopostes i 7 tanques.
Que aquesta pròrroga té vigència d’un any, per poder continuar amb l’activitat
publicitària caldrà disposar prèviament de la corresponent pròrroga.
S’actualitza la liquidació efectuada l’any 2005, amb un 5 per cent d’increment,
resultant un import de 53.613 euros per l’ús privatiu durant el termini de 3 d’abril de
2006 fins el 3 d’abril de 2007.
5.3. La relació jurídica formalitzada per aquesta administració i el concessionari es
circumscriu al contracte, als plecs de clàusules administratives i particulars i en la
prelació de fonts de dret prevista en la clàusula segona del PCAT.
Dels efectes que es deriven, resulta acreditat l’incompliment del concessionari en els
termes que es relacionen a continuació :
a) En el transcurs de temps entre l’ 1 de gener de 2006 i fins l’acord adoptat en sessió
de 23 de desembre de 2013 de la Junta de Govern Local, no consta en el Registre
Municipal conforme el concessionari informés aquest ajuntament de qualsevol canvi en
l’emplaçament, la tipologia i la superfície dels elements publicitaris emplaçats, segons
preveu la clàusula sisena del PCAT que regeix el contracte.
b) Tampoc consta efectuat cap ingrés en la tresoreria municipal durant el mes de gener
per tot aquest període de temps, tal i com estableix la clàusula vuitena dels plecs, ni
tampoc la sol·licitud de la revisió de preus anual que, d’acord amb la clàusula novena
del PCAT el concessionari està potestat a sol·licitar.
c) En última instància, la clàusula divuitena del PCAT obliga el concessionari al
pagament periòdic de la taxa anyal oferta per la utilització privativa del vol del domini
públic, calculada en base a l’oferta presentada, amb les actualitzacions anyals que
correspongui, obligació aquesta que tampoc ha estat complerta.
Per la seva banda, i per aquest mateix període de temps, també cal informar que
aquesta administració tampoc va procedir a la liquidació dels drets meritats en
concepte d’ocupació.
5.4. Li correspon al concessionari la càrrega de la prova per acreditar les
circumstàncies de fet i de dret que alteren els efectes que produeix el marc
administratiu i contractual que regeix, segons s’ha exposat.
La manifestació de part conforme la liquidació es errònia, en tant que l’ocupació
efectivament realitzada pel concessionari és inferior a la que consta en l’expedient, la
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fonamenta l’interessat a partir de l’aportació d’unes fotografies de l’entorn en les que
no resulta acreditat, per mitjà vàlid en dret, l’element temporal que esmenta.
Per tant, tampoc es poden donar per vàlids els càlculs que se’n deriven i pels que
estima l’ import pendent en 90.512,83 €.
5.5. Resultant la taxa per ocupació un dret d’ingrés públic, articles 2 i 20.1 lletra a)
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, l’article 66 lletra b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
estableix que el termini del dret de l’Administració per exigir el pagament dels deutes
tributaris és de quatre anys, a comptar des del dia següent al que finalitzi el termini pel
pagament en període voluntari segons estableix l’article 67.1 de la dita norma, i
l’article 26.2 lletra a) al respecte de l’interès de demora.
5.6. Valorada la manca de validesa dels elements de prova aportats de part, es
proposa la desestimació de l’al·legació presentada pel motius exposats.
Sisè. Per últim, l’al·legació tercera sol·licita un ajornament i un fraccionament del
cànon a liquidar.
Al respecte, es procedeix a transcriure l’informe emès per la interventora de data 22
d’abril de 2014 : << En relació amb el punt 3 de la sol·licitud presentada pel senyor
José Luis Durán Ruiz, en representació de la societat Instalaciones Especiales de
Publicidad Exterior SL, en data 4 de març de 2013, registre d’entrada 2021/14, en la
que es demana fraccionament/ ajornament de pagament de la taxa corresponent a
actualització de la concessió d’us privatiu de domini públic per a la instal·lació
d’elements publicitaris als terrenys del sector Baricentro ref. als exercicis 2010, 2011,
2012 i 2013 i, deixant de banda els motius al·legats per la part interessada al punt 2 del
citat escrit.
Que tal i com consta a l’Ordenança Fiscal general núm. 1, article 43, cita textualment:
“Els subjectes passius del deute, o els seus representants, presentaran la sol·licitud de
fraccionament o ajornament dintre del període de pagament en via voluntària, havent
de demostrar necessariament que la seva situació de tresoreria els impedeix fer efectiu
el pagament dins dels terminis establerts. En general es podrà ajornar o fraccionar els
deutes de venciment periòdic i les liquidacions d’ingrés directe, fins a 12 mesos.
En cas de que l’ajornament o fraccionament sol·licitat superi el termini de 12 mesos, el
sol·licitant haurà d’oferir garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit o
societat de garantia que cobreixi l’import del deute, els interessos de demora més un
25%, en aquest cas s’haurà d’adjuntar preaval o compromís de l’entitat avaladora”.
Setè. És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per l’adopció de l’acord de
resolució del recurs de reposició interposat contra l’acte adoptat per l’esmentat òrgan
administratiu el proppassat 23 de desembre de 2013, en exercici de les competències
delegades de l’alcalde per Resolució d’Alcaldia núm. 635/2011, d’11 de juny, apartat
Primer epígraf 2.b) de la seva part dispositiva.>>
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els
informes tècnics i jurídics emesos, i en exercici de les competències que atribueix
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l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
s’acorda:
Primer. Desestimar en tot, pels motius establerts en la part expositiva del present acord,
el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor José Luis Duran Ruiz, actuant en
nom i representació de la societat Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior SL
(IEPE), contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del proppassat 23
de desembre de 2013.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat en l’expedient, al Departament
d’intervenció i a l’òrgan gestor de la recaptació de la Diputació de Barcelona.
Tercer. Contra la resolució d’un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou
aquest recurs, segons estableix l’article 117.3 de la LRJPAC.
No obstant això, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos, de conformitat
amb l’establert als articles 116 i 117 de la LRJPAC, i els articles 8,14,25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense
perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb
el que disposa l’article 58.2 in fine, de l’esmentada LRJPAC.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
27. DANYS PATRIMONI.
27.1. En data 19 de novembre de 2012, per acord de la Junta de Govern Local, es
requerí al senyor Luis Manuel Garcia Rego, perquè ingressés la quantitat de 327,26€,
corresponent al cost de la reparació del punt de llum ubicat al carrer Padró núm. 3, pels
danys soferts al col·lidir amb el vehicle matrícula 9752CSN, segons comunicat
d’accident de la Policia Local núm. 131/2012, de 6 d’octubre.
La companyia d’assegurances Pelayo Mutua de Seguros, dins el termini legalment
concedit, ha ingressat la quantitat de 327,26€, corresponent al cost dels danys produïts
al patrimoni municipal abans ressenyat, per tant, s’acorda:
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de
l’expedient.
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
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Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
27.2. En data 14 d’octubre de 2013, per acord de la Junta de Govern Local, es requerí al
senyor Andrey Agop Byulbyan, perquè ingressés la quantitat de 73,00€, corresponent al
cost de la reparació de dos punts lumínics d’abalisament ubicats a l’escala d’accés a la
plaça Pere Quart des del carrer Nou, pels danys soferts al col·lidir amb el vehicle
matrícula 3420BNN, segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 105/2013,
de 6 de setembre.
La companyia d’assegurances Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros SA, dins el
termini legalment concedit, ha ingressat la quantitat de 73,00€, corresponent al cost dels
danys produïts al patrimoni municipal abans ressenyat, per tant, s’acorda:
Primer. Declarar finalitzat el procediment i en conseqüència procedir a l’arxiu de
l’expedient.
Segon. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
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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