
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de 
caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta 
de Govern Local no incorporen dades identificades o 
identificables.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió: 

Núm.: JGL 2021/21
Caràcter: ordinària
Data: 1 de juny de 2021
Horari: 10.10 a 10.25 hores
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sra. Marian Tur Díaz  interventora 
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Per tal de donar compliment a allò estipulat a l’article 46, apartat tercer, de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els membres 
electes assistents a la sessió declaren que es troben tots al terme municipal de 
Ripollet.

D’acord amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de 
desembre, sobre delegació de competències a la Junta de Govern Local, i 
comprovat que els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient 
de conformitat amb la llei per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara 
oberta la sessió, i seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en 
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l’ordre del dia següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, 
llevat que en ells s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 133.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 154.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 162.

3.1.4. Adjudicació contracte administratiu de serveis de migració, manteniment 
i suport de la solució informàtica del Padró municipal d’habitants de 
l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.5. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte de 
serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de 
piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines 
municipals de Ripollet.

3.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de punt d’assessorament energètic –PAER– de l’Ajuntament 
de Ripollet.

3.1.7. Referent a la sol·licitud d’accés al contingut dels projectes tècnics de tots 
els licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del servei escolar de 
menjador de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les 
escoles bressol municipals de Ripollet, i el servei de dinamització/monitoratge, i 
de vetllador durant l’espai intel·lectiu del migdia.

3.1.8. Canvi responsable contracte  escola de música.

3.1.9. Contracte menor servei d’accions comunitàries de suport per l’alumnat 
amb necessitats socials o en risc d’exclusió. 

3.1.10. Contracte menor per al servei de rènting d’un any d’un carretó elevador 
per a la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.11. Desestimació recurs de reposició. Contracte de servei de retirada de 
vehicles declarats fora d’ús ubicats al Dipòsit municipal i a la via pública del 
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terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de 
tractament autoritzats.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat de Barcelona.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació: 

4.1.1. Donar compte de l’ajut de la Diputació de Barcelona per al sosteniment del 
servei d’escola bressol municipal del curs 2018-19. 
 
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió 
Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), amb motiu del projecte d’activitats 
culturals de l’entitat l’any 2020.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2020/832).

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres de substitució 
dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal.

6.1.3. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil STAFF SEDO, SL.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/20, corresponent al dia 25 de maig.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/797, de 13 de maig, pel qual s’aprova l’autorització d’ús de l’espai del 
pavelló municipal d’esports Joan Creus a l’entitat Club Boxeo Ripollet, per fer 
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una vetllada de boxa el dia 16 de maig de 2021, i la liquidació per import de 
231,40 €, pel concepte de neteja tal com estableix a l’Ordenança núm. 19, al 
punt 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives.

 2021/813, de 18 de maig pel qual s’aprova el Padró de l’escola de natació del 
mes de maig al poliesportiu municipal, per un import total de 880,77 €.

 2021/814, de 18 de maig, pel qual s’aprova el padró d’abonaments al 
poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes de maig de 2021, per 
un import total de 90.244,93 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 133.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000133R, de 10 de maig de 2021, per un import 
total de 92.432,53 €.

Fonaments de dret 

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer. 

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) 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, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000133R, de 10 de maig de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 92.432,53 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0008516.000, per un import de 667,24 €, 
a nom d’ENDESA ENERGIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 
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2021.2.0009861.000, per un import de 1.221,40 €, a nom d’ENDESA ENERGIA, 
S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 154.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000154R, de 17 de maig de 2021, per un import 
total de 107.422,59 €.

Fonaments de dret 

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer. 

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) 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, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000154R, de 17 de maig de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 107.422,59 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0009869.000, per un import de 292,82 €, 
a nom d’EXTINTORES MARTINEZ, S.L., fins a l’operació 2021.2.0010706.000, per 
un import de 297,64 €, a nom d’ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA, S.L.
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3.1.3. Aprovació de factures, relació 162.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000162R, de 10 de maig de 2021, per un import 
total de 47.007,56 €.

Fonaments de dret 

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer. 

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) 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, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000162R, de 10 de maig de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 47.007,56 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0009914.000, per un import de 448,70 €, 
a nom de WÜRTH ESPAÑA, SA, fins a l’operació 2021.2.0010689.000, per un 
import de 1.523,81 €, a nom de BP OIL ESPAÑA, SAU.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

3.1.4. Adjudicació contracte administratiu de serveis de migració, 
manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal 
d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet.

El 23 de març de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la licitació dels serveis de migració, manteniment i suport de la solució 
informàtica del Padró municipal d’habitants, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el regeixen 
(PPT).
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Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del 
corresponent anunci al Perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya, en 
data 26 de març de 2021.

El 13 d’abril de 2021, es procedeix a l’obertura de la documentació que conté 
l’únic sobre presentat per l’única proposta d’aquesta licitació, que ha estat la 
següent:

 ABS INFORMÁTICA, SLU (societat integrant de l’empresa matriu BERGER 
LEVRAULT ESPAÑA, SA, sota la que gira la forma comercial del grup), 
presentada el dia 9 d’abril de 2021, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2021-4971.

El 4 de maig de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, s’acordà 
proposar l’empresa ABS INFORMÁTICA, SLU, amb NIF B59383596, com l’oferta 
amb la millor relació qualitat-preu en la licitació del contracte de referència, i es 
va requerir l’empresa proposada per a què, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la notificació, presentés l’acreditació documental 
dels requisits de solvència exigits a les clàusules 11.1 i 11.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars, així com el compromís d’adscriure la pertinent 
pòlissa d’assegurances i la constitució de la garantia definitiva per la quantitat 
de 532,00  euros, davant la Tresoreria municipal.

Realitzada l’oportuna notificació, l’empresa ABS INFORMÁTICA, SLU, ha donat 
compliment als requeriments establerts a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector pública (LCSP), en el termini legalment 
establert, havent acreditat documentalment els requisits establerts, i havent 
estat dipositada la garantia definitiva per import ascendent a 532,00 euros, 
mitjançant ingrés a favor de compte de l’Ajuntament, en data 6 de maig de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Adjudicar, a l’empresa ABS INFORMÁTICA, SLU, amb NIF B59383596, el 
contracte administratiu de serveis de migració, manteniment i suport de la 
solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet, 
amb una durada d’un any, amb possibilitat de tres pròrrogues d’un any cadascuna 
d’elles, per un import de 10.640,00 €, IVA exclòs, per l’any de durada del 
contracte, amb el desglossament següent:
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 Direcció, instal·lació, migració de dades, parametrització, formació, posada 
en explotació i post arrancada: 6.760,00 euros.

 Manteniment i suport anual: 3.880,00 euros. 

2. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte, 
ascendent a 10.640,00 €, més el 21% d’IVA, fent un total de 12.874,40 €, per 
l’any de durada, que s’imputarà a la següent aplicació pressupostària:

 502.920.20601–Manteniment aplicacions de tercers.

3. L’Ajuntament es compromet a dotar l’aplicació pressupostària, per atendre la 
despesa del servei de referència amb consignació suficient pels exercicis que 
tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

Any 2021 (7 mesos, de juny a desembre): despesa de 6.206,66 €, més l’IVA 
de 1.303.40 €, resultant una despesa total de 7.510,06 €.
Any 2022 (5 mesos, de gener a maig): despesa de 4.433,34 €, més l’IVA de 
931,00 €, resultant una despesa total màxima de 5.364,34 €.

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).

4. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, tot comunicant-li que, 
segons estableix l’article 153 de la LCSP, en el cas de contractes no susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació, la formalització del contracte 
s’haurà d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació 
d’adjudicació.

5. Publicar l’adjudicació al Perfil de contractant de la Plataforma de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

6. Donar trasllat del present acord d’adjudicació del contracte a la Intervenció, 
als efectes oportuns.

7. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
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bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

3.1.5. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte 
de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons 
de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines 
municipals de Ripollet.

S’ha emès informe per part de l’enginyera tècnica municipal adscrita al 
Departament d’Esports, dins l’àmbit de Desenvolupament Comunitari, que 
integra la present proposta d’acord i quin tenor es dona per reproduït, justificant 
la necessitat del servei d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots 
neteja fons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les 
piscines municipals de Ripollet, així com justificant la sostenibilitat financera de 
la mateixa.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual 
cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Els Serveis Econòmics/Contractació, han elaborat el Plec de clàusules 
administratives particulars –PCAP– mentre que el Plec de prescripcions 
tècniques -PPT–, ha estat redactat per part de l’enginyera tècnica, quin tenor i 
documentació conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior 
contracte administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP,  i als articles 
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
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L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú 
de contracte públics (CPV) segons el Reglament número 213/2008, de 28 de 
novembre de 2007,  de la Comissió Europea té la següent numeració:

 66114000-2 Servei d’arrendament financer
 43324100-1 Equips per a piscines

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix 
l’article 17 LCSP.

La inexistència de l’establiment dels lots, en mèrits del contingut de l’article 5 
del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública 
(DLL 3/2016) i de l’article 99.3 i 116.4.g) de la LCSP, es justifica per l’assoliment 
del degut grau d’eficiència i eficàcia en la prestació del servei, que es veuria 
greument afectat si hagués de ser dividit l’objecte contractual. La 
interdependència entre les prestacions contingudes en el seu objecte aconsellen 
un únic lot per garantir una òptima execució contractual. 

En aplicació del tenor de l’article 101.1 i 101.2 de la LCSP i l’article 5.1 de la 
Directiva 2014/24/UE, de contractes de les administracions públiques, en aquest 
cas, el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a 37.044,00 €, sense incloure 
l’IVA, per la durada inicial del contracte, prevista en quatre anys. 

La forma d’adjudicació es farà mitjançant procediment obert simplificat sumari 
previst a l’apartat 6 de l’art. 159 LCSP, i es basarà en el principi de millor relació 
qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb criteris de valoració automàtics, en 
virtut d’allò que estableixen els art. 145, 146, 159.6 i concordants LCSP.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar dels serveis d’arrendament, sense opció a 
compra, de dos robots neteja fons de piscines i una netejadora automàtica de 
filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de serveis 
d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots neteja fons de piscines i una 
netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet, 
quines prestacions estan genèricament enunciades al contingut dels documents 
Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques. 

3. Aprovar el finançament, amb caràcter plurianual, de les obligacions 
econòmiques derivades del compliment de les de prestacions del contracte, que 
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s’imputarà a l’aplicació pressupostària 602.342.20300-Arrendament mobiliari i 
estris.

4. Autoritzar la despesa per atendre el contracte, amb consignació suficient pels 
exercicis en què tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

Any 2021: mesos de juny a desembre (7 mesos): despesa de 5.402,25 €, més 
l’IVA de 1.134,47 €, resultant una despesa total màxima de 6.536,72 €, a raó de 
933,82 € mensuals.
Any 2022: mesos de gener a desembre (12 mesos): despesa de 9.261,00 €, més 
l’IVA de 1.944,81 €, resultant una despesa total màxima d’11.205,81 €, a raó de 
933,82 € mensuals.
Any 2023: mesos de gener a desembre (12 mesos): despesa de 9.261,00 €, més 
l’IVA de 1.944,81 €, resultant una despesa total màxima d’11.205,81 €, a raó de 
933,82 € mensuals.
Any 2024: mesos de gener a desembre (12 mesos): despesa de 9.261,00 €, més 
l’IVA de 1.944,81 €, resultant una despesa total màxima d’11.205,81 €, a raó de 
933,82 € mensuals.
Any 2025: mesos de gener a maig (5 mesos): despesa de 3.858,75 €, més l’IVA 
de 810,34 €, resultant una despesa total màxima de 4.669,09 €, a raó de 933,82 
€ mensuals.

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març). 

5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat sumari, 
d’acord amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de 
documents i informes que l’integren.

6. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

7. Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació: 

President: la regidora d’Esports o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària, la interventora, i l’enginyera tècnica municipal adscrita al 
Departament d’Esports, o bé les persones que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 
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8. Facultar el Sr. alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a 
l’efectivitat del present acord.

3.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de punt d’assessorament energètic –PAER– de 
l’Ajuntament de Ripollet.

El 13 de maig de 2021, ha estat emès informe per part de la coordinadora d’àmbit 
de Drets Socials, incorporat a l’expedient administratiu, justificant la necessitat 
del servei de punt d’assessorament energètic –PAER– a l’Ajuntament de 
Ripollet, motivada pel compromís de vetllar pel compliment de la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i pobresa energètica, en benefici de la ciutadania de Ripollet.

En la mateixa data, 13 de maig de 2021, la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, 
ha emès informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la 
projecció de la inversió, concloent en el reconeixent de la sostenibilitat financera 
de la contractació del servei, que consta incorporat a l’expedient administratiu.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual 
cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

D’acord amb aquesta necessitat, el Departament de Serveis Econòmics, 
Contractació, ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars –
PCAP–, mentre que el Plec de prescripcions tècniques –PPT- ha estat redactat 
per part de la tècnica i coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, quin tenor i 
documentació conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior 
contracte administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 
a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú 
de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la següent numeració:

 79342320-2 “Serveis d’atenció al client”
 71314200-4 “Serveis de gestió d’energia”

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix 
l’article 17 LCSP.
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En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), a pagar segons les estimacions de l’òrgan de contractació, 
el seu import ascendeix a 109.589,39 €, IVA exclòs.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, 
adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de manera automàtica.  

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de punt d’assessorament energètic 
–PAER– a l’Ajuntament de Ripollet.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de punt 
d’assessorament energètic –PAER– de l’Ajuntament de Ripollet, quines 
prestacions estan genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.

3. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 304.152.227991-contracte punt 
d’assessorament energètic, del vigent Pressupost.

4. Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient 
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

Any 2021: mesos de juliol a desembre (6 mesos), despesa de 24.906,68 €, més 
l’IVA de 5.230,40 €, fan un total de 30.137,08 €. 
Any 2022: mesos de gener a juny (6 mesos), despesa de 24.906,68 €, més l’IVA 
de 5.230,40 €, fan un total de 30.137,08 €. 

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
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5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord amb la 
documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
Particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

6. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

7. Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació: 

President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària, la interventora i la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, 
o bé les persones en qui puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 

8. Facultar el senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per 
a l’efectivitat del present acord.

3.1.7. Referent a la sol·licitud d’accés al contingut dels projectes tècnics 
de tots els licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del 
servei escolar de menjador de determinats centres educatius públics 
d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el 
servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai 
intel·lectiu del migdia.

La senyora DADES PROTEGIDES, actuant en nom de l’empresa SERUNION 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, amb NIF B66956988, ha sol·licitat, mitjançant 
registre d’entrada ENTRA-2021-5489, de 16 d’abril de 2021, accedir a les ofertes 
tècniques dels licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del servei 
escolar de menjador de determinats centres educatius públics d’infantil i 
primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el servei de 
dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai intel·lectiu del migdia.

S’ha emès informe per part de la tècnica de la unitat de Contractació, dins l’àmbit 
de Governança, que figura a l’expedient administratiu, d’acord amb el següent:

“El present informe té per objecte la consideració de la sol·licitud realitzada per la 
senyora DADES PROTEGIDES, actuant en nom de l’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE, SL, amb NIF núm. B66956988, mitjançant registre d’entrada ENTRA-
2021-5489, de 16 d’abril de 2021, per a accedir a les ofertes tècniques dels licitadors del 
contracte mixt de concessió de la prestació del servei escolar de menjador de determinats 
centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de 
Ripollet, i el servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai intel·lectiu 
del migdia.
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Primerament s’ha de deixar constància que la senyora DADES PROTEGIDES no acredita 
la seva representació ni consta que hagi estat declarada per part de l’empresa com a 
interlocutora ni representant en el procés de licitació de referència, segons es desprèn de 
l’Annex núm. 6, de Declaració de designació d’interlocutor i persona habilitada per rebre 
notificacions per correu electrònic.

No obstant això, s’argumenta igualment  el fons de l’assumpte de la sol·licitud 
realitzada, en els següents extrems:

L’entitat mercantil SERUNION és una de les licitadores en aquest procediment de 
contractació pública, juntament amb les següents empreses:

 EUREST CATALUNYA SLU.
 CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL.
 SERHS FOOD AREA SL.
 VALLES DE SERVEIS A ESCOLES SL.
 ROCA I MONITORATGE UTE.

Als efectes de dilucidar la conveniència de facilitar l’accés als projectes tècnics de la resta 
de licitadors és cabdal revisar les condicions de confidencialitat incloses en el clausulat 
administratiu que regeix la contractació de referència i la resta de normativa que hi 
pugui ser d’aplicació. 

En aquest sentit la clàusula 12.2 Sobre B: Documentació acreditativa dels criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor estableix textualment: 

<<En aquesta documentació s’haurà de fer constar, de forma clara, aquella informació 
que el licitador consideri confidencial als efectes d’allò disposat a l’art. 133 LCSP. Aquest 
caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials 
de les ofertes.>>

Amb remissió a aquesta clàusula el licitador havia d’omplir el document Annex 11, adjunt 
al plec de clàusules administratives, fent constar expressament les circumstàncies o els 
motius en què es fonamenta aquesta declaració de confidencialitat. D’aquesta manera 
a excepció de l’entitat mercantil CATALUNYA SCHOOL SERVICES, SL, la resta de les 
empreses licitadores, inclosa l’actora de la petició dels projectes tècnics, SERUNION, van 
manifestar el caràcter de confidencialitat argumentant que es tracta d’informació de 
caràcter estratègic i estructural que poden donar lloc a avantatge a la competència.

Incidint en allò relatiu a la confidencialitat de la informació, la clàusula 21.11 del PCAP 
Confidencialitat de la informació estableix que aquesta declaració ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials, no admetent-se declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. I davant el supòsit de petició d’accés a aquesta documentació, com és el cas 
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que ens ocupa, estableix textualment << davant d’una sol·licitud d’informació 
correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord 
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, 
i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors>>.

Davant el conflicte d’interessos que es pot presentar entre el sol·licitant de la informació 
i els interessos de la resta de licitadors és necessari trobar l’equilibri adequat que 
protegeixi el dret d’accés als expedients administratius emparat per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’una 
banda, i el dret de confidencialitat de l’altra.

En aquest sentit, i segons la doctrina fixada per les Resolucions núms. 558/2020 i 
616/2019, ambdues del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –
TACRC- <<no corresponde al órgano de contratación atribuir o denegar carácter 
confidencial a la información declarada así por el licitador, sino a éste, si bien el órgano 
de contratación, a instancia de otro interesado que pida acceso a esa información, puede 
concretar qué es efectivamente confidencial de lo declarado como tal por el licitador, 
pero para ello debe, en todo caso, requerir al interesado para que concrete qué datos e 
informaciones son efectivamente confidenciales en aquellos casos como el presente en 
que la declaración de confidencialidad haya sido genérica.>> 

D’aquesta manera s’aplica un nou filtre a la documentació sol·licitada prèvia audiència 
al licitador que hagi estès aquest caràcter de confidencial a tot el seu projecte, com és el 
cas.

Si bé els licitadors hauran de concretar l’abast de la confidencialitat de la seva oferta, el 
sol·licitant d’aquesta informació, en aquest cas l’entitat mercantil SERUNION haurà de 
fonamentar l’interès en accedir-hi. En atenció a aquesta premissa és necessari que 
l’accés tingui caràcter instrumental; es a dir, que sigui necessari disposar d’aquest 
coneixement per tal de poder fonamentar el seu posterior recurs o intenció de recórrer. 
En aquest mateix sentit s’ha pronunciat l’esmentada Resolució  558/2020 del TACRC, 

<<Por otro lado, como hemos señalado anteriormente, el acceso al expediente por parte 
de los licitadores tiene un carácter instrumental, limitado a los aspectos respecto de los 
cuales quede justificada la necesidad de su conocimiento para fundar el recurso. Por lo 
tanto, solo cabe revisar la declaración de confidencialidad efectuada por un licitador, y 
dar acceso a datos declarados confidenciales por éste (en nuestro caso el adjudicatario) 
cuando sea preciso para la defensa de los intereses de la peticionaria de acceso y en 
relación a aquellos datos que estén vinculados con su interés en el procedimiento para 
fundar su recurso o su intención de recurrir, lo que exige que el interesado lo explicite y 
concrete en su petición de acceso, y siempre que efectivamente no sean merecedores 
tales datos de la protección de la confidencialidad.>>

I en la mateixa línia el pronunciament de la  Resolució 248/2015 del TACRC, que 
determina que el dret d’accés a l’expedient troba el seu fonament en la necessitat de 
conèixer els elements de judici que han servit de base a l’acte impugnat, i per tant, el seu 

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació b15129425c9546819d8d9476db499c34001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/0

6/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


abast estarà limitat per aquells documents que siguin necessaris per a la defensa del qui 
els sol·licita.  

Pel que fa a la coherència de la sol·licitud presentada, és convenient ressaltar que, tal 
com consta a l’expedient de contractació, SERUNION ha declarat la confidencialitat de la 
totalitat de la seva documentació inclosa al sobre B, subjecta a judici de valor. 
Paradoxalment és aquesta mateixa documentació, de la resta de licitadors, a la qual ara 
sol·licita accés.

Al respecte, és doctrina general la consideració de contrari a la bona fe que un licitador 
sol·liciti accés a la documentació d’un altre licitador en el cas que ambdós hagin declarat 
confidencial aquesta mateixa documentació. En aquest sentit s’han pronunciat les 
Resolucions 5/2021 i 107/2021 ambdues de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals d’Euskadi.

Com a conclusió de tot l’anteriorment exposat convindria que la Mesa de Contractació 
de la licitació de referència sospesés la conveniència de l’accés sol·licitat, amb el següent 
requeriment previ:

1. A SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL: pronunciament referent a la finalitat de 
la documentació requerida, per part de la persona designada com a interlocutora o 
bé per la persona representant en el procés de licitació de referència.”

El dia 25 de març de 2021, s’ha reunit la Mesa de contractació per tal de procedir 
a donar lectura a l’esmentat informe, subscrivint el mateix en la seva totalitat, i 
elevant a l’òrgan de contractació la proposta de requeriment a l’empresa 
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, de pronunciament referent a la 
finalitat de la documentació requerida, per part de la persona designada com a 
interlocutora o bé per la persona representant en el procés de licitació de 
referència.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat d’Educació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Requerir a l’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL,  
pronunciament referent a la finalitat de la documentació requerida mitjançant 
sol·licitud amb registre d’entrada ENTRA-2021-5489, de 16 d’abril de 2021, 
d’accedir a les ofertes tècniques dels licitadors del contracte mixt de concessió 
de la prestació del servei escolar de menjador de determinats centres educatius 
públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el 
servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai intel·lectiu del 
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migdia, per part de la persona designada com a interlocutora o bé per la persona 
representant en el procés de licitació de referència.

2. Notificar a l’empresa l’adopció del present acord a SERUNION ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE, SL, als efectes oportuns.

3.1.8. Canvi responsable contracte  escola de música.

Fets 

1. El 28 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local, acordà adjudicar el 
contracte administratiu de serveis d’escola de música municipal de 
l’Ajuntament a l’empresa ESPAIART CASTELLAR, SL, amb NIF U87918140, per 
un import anual de 225.590,00 euros, IVA exempt, pel termini de dos anys 
amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any. L’esmentada contractació es va 
formalitzar a data 14 de desembre de 2020. 

2. La coordinadora d’àmbit de Drets Socials, senyora DADES PROTEGIDES, 
comunica mitjançant informe, el qual s’incorpora a l’expedient, que per tal 
que el contracte d’escola de música s’ajusti a l’organització i responsabilitat 
orgànica de l’Ajuntament, es demana la modificació de la persona 
responsable de l’esmentat contracte, que segons es recull al Plec de 
condicions administratives, figura actualment DADES PROTEGIDES, cap 
d’unitat de Patrimoni,  per canviar-lo a la senyora DADES PROTEGIDES, 
coordinadora de l’àmbit de Drets  Socials. Aquest canvi obeeix a lògiques de 
departament, en relació a dur a terme un seguiment adequat del contracte 
en el departament d’educació de l’àmbit al que correspon. 

Fonaments de dret

1. Art. 62 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
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ACORDS

1. Aprovar el canvi de responsable del contracte administratiu de serveis d’escola 
de música municipal de l’Ajuntament, adjudicat per acord de Junta de Govern 
Local, en data 28 de juliol de 2020, a l’empresa ESPAIART CASTELLAR, SL, amb 
NIF U87918140, en el que figura la senyora DADES PROTEGIDES, per a modificar-
lo a la senyora DADES PROTEGIDES, atenent la justificació expressada en relació 
a l’organització i responsabilitat orgànica de l’Ajuntament i en conseqüència, per 
a l’adequat seguiment del contracte.

2. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat. 

3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

3.1.9. Contracte menor servei d’accions comunitàries de suport per 
l’alumnat amb necessitats socials o en risc d’exclusió. 

Fets

1. El 12 d’abril de 2021, la cap d’Educació, emet un informe sobre la necessitat 
de disposar d’un servei d’accions comunitàries de suport per l’alumnat amb 
necessitats socials o en risc d’exclusió, per tal de satisfer la necessitat de 
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millorar les condicions escolars d’aquests alumnes que es troben en aquesta 
situació social o en risc, s’ha sol·licitat per part del departament de Serveis 
Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses especialitzades en aquest 
sector: AULA ITACA; FUNDACIÓ PERE TARRÉS; MOVIMENT D’ESPLAIS DEL 
VALLÉS.

2. El preu de licitació era de 13.000,00 € (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 22 
d’abril. Dins de termini i forma s’ha rebut resposta declinant la invitació per 
part de l’empresa AULA ITACA i cap resposta de MOVIMENT D’ESPLAIS DEL 
VALLÉS i l’oferta següent:  

 Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’educació en el lleure 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS)  amb NIF R5800395E, i en el seu nom i 
representació la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, 
qui presenta un pressupost de 10.937,21 €, (exempt d’IVA).

3. El 23 d’abril de 2021, segons l’informe de valoració d’oferta emès per la cap 
d’Educació, que forma part de l’expedient administratiu, l’oferta rebuda de 
FUNDACIÓ PERE TARRES,  compleix les condicions i requisits que s’exigeixen 
i millora el preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import 
de 10.937,21 €, (IVA exempt). 

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, que estableix que segons l’import del contracte, s’ha 
de qualificar com a menor:

“Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 
40.000 euros, quan  es  tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  
tracti  de contractes de subministrament o serveis, sense perjudici del que disposa 
l’article 229, en relació ambles obres, els serveis i el subministraments centralitzats 
en l’àmbit estatal.”

I, en  atenció al pressupost esmentat  s’ajusta  als límits establerts per al 
contracte menor.

2. La disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública 
en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; 
de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2 
de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020:

“En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe 
de l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del 
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contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació 
dels llindars descrits a l’apartat anterior.”

3. L’art. 118.3 de la Llei LCPS:

“En l’expedient  s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que , individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l ‘apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla.”

4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la cap 
d’Educació, conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la 
xifra de 15.000,00 €, per aquest mateix concepte contractual. Consta també 
a l’expedient administratiu el proposta econòmica presentada per l’empresa 
FUNDACIÓ PERE TARRES. 

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar d’un servei d’accions comunitàries de suport 
per l’alumnat amb necessitats socials o en risc d’exclusió, per tal de satisfer la 
necessitat de millorar les condicions escolars d’aquests alumnes que es troben 
en aquesta situació social o en risc pel període des de la data d’adjudicació fins 
el 30 de juny de 2021.

2. Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRES, amb NIF R5800395E, el 
contracte de serveis d’accions comunitàries de suport per l’alumnat amb 
necessitats socials o en risc d’exclusió.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 10.937,21 € (IVA exempt), 
previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 308 323 226992 Pla Educatiu de l’Entorn del Pressupost de 2021.

4. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat,  dispensant-lo de constituir garantia 
definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un contracte 
menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa conclou 
l’expedient d’adjudicació, amb indicació dels recursos que es puguin interposar. 
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5.  Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

3.1.10. Contracte menor per al servei de rènting d’un any d’un carretó 
elevador per a la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets 

1. El 7 d’abril de 2021, l’arquitecte tècnic emet informe, incorporat a l’expedient 
administratiu, sobre la necessitat de contractar el servei de rènting d’un any 
d’un carretó elevador, per tal de satisfer la necessitat del departament de 
Brigada d’Obres, s’ha sol·licitat per part del Departament de Serveis 
Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses especialitzades en aquest 
sector: CARRETILLAS BARBERÀ, AIDACAR ALQUILERES i DINA-RENT.

2. El preu de licitació era de 10.200,00 €, anual (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 15 
d’abril. Dins de termini i forma s’ha presentat una única oferta:

 Empresa DINA-RENT, SL, amb NIF B58932096, i en el seu nom i 
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 
800,00 euros mensuals, amb l’IVA (21%) 968,00 euros i un únic 
pagament de 83,00 euros, amb l’IVA (21%) 100,43 euros, en concepte dels 
ports per retirada del vehicle, essent un import global per un any de 
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9.683,00 euros, amb l’IVA (21%) 2.033,43 euros, donant un import total 
d’11.716,43 euros.

3. El 27 d’abril de 2021, segons l’informe de valoració d’ofertes, de l’arquitecte 
tècnic, que forma part de l’expedient administratiu, es proposa, que 
s’adjudiqui el servei a l’empresa  DINA-RENT, SL, per haver estat l’única 
oferta presentada, per un import de 9.683,00 €, amb l’IVA (21%) 2.033,43 
€, amb un  import total d’11.716,43 €, i compleix amb les condicions i 
requisits que s’exigeixen, per tant es proposa la seva adjudicació. 

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, que estableix que segons l’import del contracte, s’ha 
de qualificar com a menor:

“Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 
40.000 euros, quan  es  tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  
tracti  de contractes de subministrament o serveis, sense perjudici del que disposa 
l’article 229, en relació ambles obres, els serveis i el subministraments centralitzats 
en l’àmbit estatal.”

I, en  atenció al pressupost esmentat  s’ajusta  als límits establerts per al 
contracte menor.

2. La disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública 
en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; 
de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2 
de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020:

“En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe 
de l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del 
contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació 
dels llindars descrits a l’apartat anterior.”.

3. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de l’arquitecte 
tècnic conforme no s’està alterant l’objecte del contracte, per tal d’evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació. Consta també a l’expedient 
administratiu el proposta econòmica presentada per l’empresa DINA-RENT, 
SL, amb NIF B58932096.

4. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
403.153.20400-Rènting vehicles del vigent Pressupost. 
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de contractar el servei de rènting d’un any d’un carretó 
elevador, per tal de satisfer la necessitat de la Brigada Municipal d’Obres.

2. Adjudicar a l’empresa DINA-RENT, SL, amb NIF B58932096, el servei de 
rènting d’un any d’un carretó elevador per a la Brigada Municipal d’Obres de 
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 9.683,00 €, amb l’IVA (21%) 
2.033,43€, amb un  import total d’11.716,43 €, IVA inclòs.

3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
l’import de 9.683,00 €, amb l’IVA (21%) 2.033,43€, amb un  import total 
d’11.716,43 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 403.153.20400-
Rènting vehicles del Pressupost municipal de 2021.

4. Donar compte per al seu coneixement i als efectes oportuns al Departament 
d’Intervenció. 

5. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat,  dispensant-lo de constituir garantia 
definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un contracte 
menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa conclou 
l’expedient d’adjudicació.

6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
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des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

3.1.11. Desestimació recurs de reposició. Contracte de servei de retirada de 
vehicles declarats fora d’ús ubicats al Dipòsit municipal i a la via pública 
del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres 
de tractament autoritzats.

El 16 de febrer de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la licitació del contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora 
d’ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet 
per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats, mitjançant 
procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària, aprovant els plecs 
de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que 
el regeixen (PPT).

Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del 
corresponent anunci al Perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya, en 
data 22 de febrer de 2021.

Exhaurit el termini de presentació de les ofertes, en data 11 de març de 2021 es 
va reunir la Mesa de contractació i es va procedir a l’obertura i qualificació de la 
documentació continguda al sobre únic telemàtic (documentació administrativa, 
proposició econòmica i els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica), 
de la qual es va estendre la corresponent acta, segons els plecs de clàusules 
administratives particulars del contracte de serveis que es licita, i es declarà 
l’admissió de les proposicions següents:

 Viuda de Lauro Clariana, S.L., amb NIF B60156163, en data 4 de març de 
2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-2903.

 DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, en data 5 de març de 
2021, amb número de registre d’entrada ENTRA 2021-2970.

 Auto-grúas Sant Jordi, S.L., amb NIF B-62545603, en data 9 de març de 
2021, i amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-3079.

El 4 de maig de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va procedir 
a l’establiment de la puntuació obtinguda per les proposicions presentades, la 
seva classificació per ordre decreixent, d’acord amb els criteris establerts al plec 
de clàusules administratives particulars, la declaració de l’oferta amb la millor 
relació qualitat-preu en la licitació i, finalment, l’adjudicació del contracte a 
favor de l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL, de conformitat amb la 
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proposta realitzada per la Mesa de contractació i l’oferta presentada per la 
mateixa.

El 5 de maig de 2021, les tres empreses licitadores van ser notificades de l’acord 
d’adjudicació.

El 7 de maig de 2021, l’empresa licitadora AUTO GRÚAS SANT JORDI, S.L. 
interposà recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació del contracte, presentat 
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, amb registre d’entrada núm. 
ENTRA-2021-6801, instància i documentació que consta incorporada a 
l’expedient administratiu.

El 19 de maig de 2021, es reuneix la Mesa de contractació, prenent coneixement 
del recurs de reposició i al·legacions presentat pel licitador AUTO GRÚAS SANT 
JORDI, S.L., en data 7 de maig de 2021, amb registre d’entrada núm. ENTRA-
2021-6801, donant lectura i conformitat a l’informe emès per la tècnica de 
Contractació de l’Ajuntament, senyora DADES PROTEGIDES, que figura 
incorporat a l’expedient administratiu, i considerant la desestimació del recurs 
de reposició interposat per l’empresa licitadora, amb el següent tenor literal:

“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LICITADOR

EXPEDIENT I NOM CONTRACTE: 2021/434– Contracte de servei de retirada de 
vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del 
terme municipal de Ripollet per a la seva descontaminació en centres de 
tractament autoritzats.

TRAMITACIÓ: Ordinària, mitjançant procediment obert simplificat sumari (article 159.6 
LCSP).
DIARIS PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Perfil del Contractant, 22 de febrer de 2021.
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, essent les 11:00 hores del dia 19 de 
maig de 2021, s’ha reunit la Mesa de Contractació referent a recurs de reposició 
presentat per licitador.

La Mesa de contractació està integrada pel president de la Mesa, senyor José Maria 
Osuna López, alcalde de l’ajuntament, i pels següents vocals:
La senyora Helena Muñoz Amorós, secretària de l’ajuntament.
La senyora Marian Tur Díaz, interventora de l’ajuntament.
El senyor DADES PROTEGIDES, inspector cap de la Policia Local de Ripollet.
La senyora DADES PROTEGIDES, tècnica de Contractació, secretària de la Mesa.

Obert l’acte per la Presidència es procedeix a exposar el recurs de reposició interposat 
per part del licitador AUTO-GRÚAS SANT JORDI, S.L., en data 7 de maig de 2021, amb 
registre d’entrada núm. ENTRA-2021-6801, contra l’acord d’adjudicació del contracte, 
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aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de maig de 2021, i 
notificat a les empreses licitadores en data 6 de maig de 2021.

Així mateix, es dona lectura de l’informe emès per la tècnica de Contractació de 
l’Ajuntament, senyora DADES PROTEGIDES, que figura incorporat a l’expedient 
administratiu, considerant la desestimació de les al·legacions i recurs de reposició 
interposat per l’empresa licitadora AUTO-GRÚAS SANT JORDI, S.L., amb el següent tenor 
literal:

“INFORME JURÍDIC:
Tramitació recurs de reposició presentat pel licitador AUTO-GRUAS SANT JORDI, 
S.L. a l’expedient de Contractació número 2021/434 - SERVEI DE RETIRADA DELS 
VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS UBICATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES I A 
LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE RIPOLLET, PER A LA SEVA 
DESCONTAMINACIÓ EN CENTRES DE TRACTAMENT AUTORITZATS.

ANTECEDENTS DE FET:

El present informe té per objecte l’anàlisi de les al·legacions que fonamenten el recurs 
de reposició presentat per l’empresa licitadora AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L., 
interposat contra l’acord d’adjudicació del contracte de retirada dels vehicles declarats 
fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal 
de Ripollet, aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de maig de 
2021, i notificat a les empreses licitadores en data 6 de maig de 2021.

L’escrit d’al·legacions i interposició del recurs de reposició va presentar-se en data 7 de 
maig de 2021, amb registre d’entrada número ENTRA-2021-6801, i el seu contingut és 
el següent:

“RECURS PREVI DE REPOSICIÓ 

J..C..S.., amb DNI xxxxxxxx, en nom, i representació de la mercantil AUTO-GRUAS SANT 
JORDI SL amb CIF B62545603 i domicili a MASQUEFA, CARRER ALEMANYA 1 (P.I. CLOT 
DEL XAREL·LO), com millor procedeixi front aquesta mesa de l’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET 

COMPAREC I DIC: 

Que en data 06/05/2021, ens ha estat notificat Decret d’aquest Ajuntament de Ripollet 
per el qual s’acorda adjudicar el contracte per el servei de gestió, tractament i 
descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil a la mercantil VIUDA DE 
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LAURO CLARIANA SL i considerant l’esmentat decret no ajustat a Dret, dit sigui amb els 
deguts respectes, formulem el present RECURS DE REPOSICIÓ previ a la interposició del 
preceptiu recurs front el TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC en 
matèria de contractació. 

Formulem aquest recurs en base a les següents i verídiques 

AL·LEGACIONS: 

PRIMERA: L’ADJUDICACIÓ ES NUL.LA DONCS L’ADJUDICATÀRIA NO REUNEIX ELS 
REQUISITS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE 
REGIR EL CONTRACTE. 

I.- Certament, segons s’indica el punt 4 del plec de clàusules administratives, els 
licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
excloent directament qualsevol oferta que ultrapassi el pressupost de licitació. 

II.- Les ofertes presentades per les empreses VIUDA DE LAURO CLARIANA SL I DADES 
PROTEGIDES es tenen que excloure directament perquè tenint en compte el volum de 
vehicles retirats abandonats en els darrers anys i les ofertes presentades ambdós 
licitadors ultrapassarien el pressupost de licitació per l’increment dels costos directes. 

III.- El licitador DADES PROTEGIDES a més no reuneix els requisits tècnics per participar 
en aquesta liquidació perquè segons els plecs, l’adjudicatari haurà de gestionar el 
tractament i descontaminació de motocicletes i vehicles industrials de pes superior a 
3.500 Kg i segons el RD 20/2017 en relació amb la instrucció 16/V-122 de la DGT han de 
ser donats de baixa per un gestor de residus amb autorització ambiental per a vehicles 
industrials. 

IV.- Donada la importància de portar a terme les tasques de descontaminació dels 
esmentats vehicles de una forma correcta per les implicacions que pot tindre per el medi 
ambient, la pròpia AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA va fer divulgació de la norma 
donant trasllat a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) i a la FEDERACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (FCM) a fi i efecte de garantir que LES LICITACIONS 
PUBLIQUES SOBRE RETIRADA DE VEHICLES FORA D’ÚS ES FACIN D’ACORD AMB LES 
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ AUTORITZADES CAT TENINT EN COMPTE LES DIFERENTS 
TIPOLOGÍES DE VFU, VFU INDUSTRIALS I DE MOTOS. 

Als efectes oportuns adjuntem com a DOCUMENT NÚMERO 1 escrit del Director de 
l’Agencia de Residus de Catalunya en aquest sentit. 

V.- Un cop efectuada la consulta, hem pogut constatar que el licitador DADES 
PROTEGIDES no disposa de la preceptiva, i obligatòria, autorització de l’Agencia de 
Residus de Catalunya (ARC) per gestionar els residus dels vehicles industrials i per tant, 

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació b15129425c9546819d8d9476db499c34001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/0

6/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


no podrà gestionar la baixes, davant la Direcció General de Trànsit, d’aquest tipus de 
vehicles. 

Als efectes oportuns, adjuntem com a DOCUMENT NÚMERO 2 autoritzacions atorgades 
al licitador DADES PROTEGIDES On no consta autorització per a vehicles de pes superior 
a 3.500 Kg. 

També s’adjunta com DOCUMENT NÚMERO 3 la resposta a la consulta realitzada a 
l’Associació de Tractament de Vehicles Fora d’Ús de Catalunya (AETRAC) on es 
sol·licitava la relació d’empreses autoritzades per al tractament de vehicles industrials i 
on DADES PROTEGIDES no està autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

SEGONA: PROCEDEIX ADJUDICAR EL CONTRACTE A LA SEGÜENT LICITADORA 

Donada la nul·litat de l’adjudicació a favor de VIUDA DE LAURO CLARIANA SL cal 
adjudicar el contacte a la següent licitadora que reuneixi els requisits tècnics per 
participar en aquesta licitació, que seria AUTO-GRÚAS SANT JORDI SL quina exclusió es 
improcedent per no vulnerar els principis de concurrència i transparència. 

Per tot l’anteriorment exposat, a aquest AJUNTAMENT DE RIPOLLET, 

SOL·LICITO: 

Tenir per presentat el present Recurs Previ de Reposició previ a la interposició de la 
procedent reclamació Judicial i en la seva virtut anul·lar l’exclusió de AUTO-GRÚAS 
SANT JORDI SL i l’adjudicació a favor de VIUDA DE LAURO CLARIANA SL per no reunir 
els requisits de capacitat i solvència requerits a les bases de la present licitació.”

Donant contesta a l’escrit d’al·legacions i sol·licitud presentat, la tècnica de Contractació 
que subscriu informa dels següents extrems:

I.- Sobre l’acte recorregut.
Correspon a l’òrgan de contractació la resolució del present recurs, d’acord amb l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 

L’objecte del recurs és la sol·licitud d’anul·lació de l’acte d’adjudicació del contracte a 
favor de l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L., i l’adjudicació a favor del recurrent 
AUTO GRUAS SANT JORDI, S.L.

II.- Sobre l’admissibilitat del recurs de reposició.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació b15129425c9546819d8d9476db499c34001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/0

6/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


El recurrent es troba legitimat per a la interposició del recurs a tenor del contingut de 
l’article 4 de la LPACAP, havent-se presentat l’esmentar recurs en temps hàbil segons 
estableix l’art. 124 de l’esmentada llei.

L’acte que s’impugna és objecte de recurs de reposició en virtut d’allò establert a l’art. 
44.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el qual 
ens remet a l’art. 123 de la llei 39/2015, que estableix que podran ser recorreguts 
mitjançant recurs de reposició aquells actes que posin fi a la via administrativa i que es 
considerin que causen un greu perjudici per a l’interessat.

III.- Sobre el fons de l’assumpte.
Les al·legacions presentades pel recurrent, que fonamenten la seva sol·licitud de 
declaració de nul·litat de l’adjudicació del contracte realitzada, es basen en dos aspectes:

a).- Sol·licita l’exclusió directa de les dues empreses que van obtenir la millor 
puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) d’aquesta licitació, en tant que les seves 
respectives propostes econòmiques realitzades ultrapassen el pressupost de 
licitació.
En aquest sentit, i segons va quedar establert a la clàusula 3 del PCAP, el preu resultant 
del contracte, que haurà de satisfer el contractista a l’Ajuntament, quedarà conformat 
pel resultat de multiplicar el nombre de vehicles retirats pel seu valor unitari 
d’adjudicació, determinat aquest en la seva oferta.

Ens trobem, doncs, amb un pressupost de licitació fixat sobre la base de preus unitaris, 
els corresponents al preu per servei de retirada de cadascuna de les diferents tipologies 
de vehicles, tal com preveu l’article 102.4 de la LCSP, en tant que “el preu del contracte 
podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als diferents components de 
la prestació o a les unitats de la mateixa que es lliurin o executin...”.

En coherència, i tractant-se aquest d’un contracte que no tindrà cap cost per a 
l’Ajuntament, ja que el contractista haurà d’abonar el preu unitari que ofereixi per a 
cadascun dels vehicles declarats fora d’ús i retirats, són les altes o millores sobre els 
preus de licitació unitaris assenyalats a la clàusula 3 (Pressupost de Licitació) les que es 
valoren a la clàusula 12 del PCAP com a criteri de valoració quantificable de forma 
automàtica. I en el mateix sentit, l’Annex 6 del PCAP, conté el model de proposició 
econòmica presentada pels licitadors, a partir dels preus mínims indicats (IVA exclòs) per 
vehicle retirat, com així van realitzar les licitadores VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. i 
DADES PROTEGIDES, amb la seva millora a l’alça sol·licitada sobre aquests preus mínims 
unitaris de sortida.

Així mateix, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un contracte per preus unitaris sobre 
uns serveis estimats en base a la demanda precedent i que, tal com va quedar indicat a 
la clàusula 3 del PCAP:
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“El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents serveis 
que s’hagin de realitzar. La quantia total del contracte no es defineix amb exactitud, sinó 
que té caràcter estimatiu, ja que estarà subordinat a les necessitats de l’Ajuntament, i 
podrà experimentar disminucions o increments en funció d’aquestes. (.../...)

S’ha de tenir en compte que la despesa efectiva està condicionada per les necessitats 
reals de l’Ajuntament que, per tant, no queda obligat a demandar una determinada 
quantia, ni a assumir la totalitat del pressupost. La despesa real quedarà limitada a allò 
que resulti dels preus unitaris oferts per l’adjudicatari i als serveis efectivament 
realitzats.

El preu del contracte ha estat determinat de conformitat amb les regles contingudes als 
articles 102.3 i 309 de la LCSP. En el càlcul del pressupost s’ha pres com a base o 
referència els preus del mercat i el valor o cost real del servei en exercicis precedents.”

Per tant el preu del contracte no pot ser més que una valoració aproximada, al referir-
se a elements que no responen a realitats certes, quedant reforçat aquest aspecte amb 
la previsió realitzada a l’article 309.1 de la LCSP on, al configurar les regles per a la 
determinació del preu del contracte, refereix, al segon paràgraf:

“Als casos en que la determinació del preu es realitzi mitjançant unitats d’execució, no 
tindran la consideració de modificacions, sempre que així hagi estat establert al plec de 
clàusules administratives particulars, la variació que durant la correcta execució de la 
prestació es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre 
les previstes al contracte, les quals podran ser recollides a la liquidació, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.”

És per això que no existeix obligació de l’adjudicatari de realitzar un determinat número 
de serveis, ja que la quantia total no pot quedar definida amb exactitud al moment de 
formalitzar el contracte per estar subordinat el número de serveis prestats a les 
necessitats de l’ajuntament. En aquest sentit la quantia del contracte té caràcter 
estimatiu, podent experimentar increments o disminucions en funció de les necessitats 
de la corporació, sense que aquesta situació tingui la condició de modificació del 
contracte, tal i com preveu l’esmentat article 309.1 de la LCSP. 

Les ofertes presentades pels licitadors que han participat en aquest procediment, han 
quedat determinades correctament per la seva proposta en termes de preus unitaris a 
raó de les diferents tipologies de vehicles susceptibles del servei objecte de la 
contractació, totes elles realitzades de conformitat amb els requisits exigits al PCAP que 
regeix aquesta licitació, i amb observança a la necessitat de millorar a l’alça els preus 
unitaris establerts, sense que aquesta millora pugui considerar en cap cas que 
sobrepassa el pressupost de licitació, ja que el preu del contracte, no queda definit amb 
exactitud a les ofertes presentades, per estar integrades i valorades aquestes només en 
termes de preus unitaris, com s’ha vingut reiterant. 
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b).- Sol·licita l’exclusió de l’empresa DADES PROTEGIDES, en tant no reuneix els 
requisits tècnics (solvència) necessària per participar en aquesta licitació, 
aportant per a la seva justificació la documentació relacionada i adjunta al 
document del recurs.
En aquest sentit l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) regula la modalitat simplificada de procediment de licitació, de la que en 
preveu una modalitat general aplicable a les licitacions de contractes d’obres, el valor 
estimat dels quals sigui igual o inferior a 2.000.000 euros, i a les licitacions de serveis i 
subministrament, el valor estimat dels quals estigui per sota dels imports de les 
contractacions harmonitzades, és a dir, de 139.000 euros, i sempre que, d’entre els 
criteris d’adjudicació previstos als plecs no hi hagi cap avaluable mitjançant judici de 
valor o, d’haver-los incorporat, la seva ponderació no superi el 25% de la puntuació 
total.

En el propi article 159, en el seu apartat 6, la LCSP introdueix a més una submodalitat de 
procediment simplificat, que pretén agilitzar i reduir encara més la modalitat general, 
preveient-ne la seva tramitació sumària i reduint o eliminant determinats requisits o 
tràmits aplicables al procediment simplificat general, per tal de facilitar la seva 
aprovació de forma automàtica.

Aquesta submodalitat procedimental simplificada de tramitació sumària és aplicable a 
licitacions de contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 80.000 euros, i de 
subministraments i serveis amb un valor estimat inferior a 60.000 euros –excepte els 
que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, que no poder ser adjudicats 
per aquest procediment-.

Les característiques pròpies d’aquesta modalitat procedimental simplificada sumària, 
que el diferencien del procediment simplificat general, són les que, com hem vist, es 
troben contingudes a l’article 159.6 LCSP, del següent tenor literal:

“159.6. En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes 
de subministrament i serveis de valor estimat a 60.000 euros, excepte els que tinguin 
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és aplicable aquest apartat, 
el procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació següent:

a) El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies hàbils, a comptar 
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. No 
obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns disponibles en el mercat, el 
termini és de 5 dies hàbils.
b) Se eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica 
o professional.
c) L’ oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avaluarà, en tot cas, d’acord 
amb els criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules 
que estableixin els plecs.
d) La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius 
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de 
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contractació. S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les proposicions 
no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de manera que no 
s’ha de celebrar cap acte públic per obrir-les.
e) Les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració de les mateixes han 
de ser accessibles de manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del 
moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.
f) No es requereix la constitució d’una garantia definitiva.
g) La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d’acceptació 
pel contractista de la resolució d’adjudicació.

En tot el que no preveu aquest apartat, s’aplica la regulació general del procediment 
obert simplificat que preveu aquest article.”

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la Comissió Permanent de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Informe 
12/2019, de 28 de novembre, que, en la part pertinent, expressa:

“(.../...) no es requereix la constitució d’una garantia definitiva; i la formalització del 
contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la 
resolució d’adjudicació. A més, per aquesta tramitació especialment sumària, s’eximirà 
als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional.

Per tant, amb aquesta regulació es constata clarament, d’una banda, que la tramitació 
està configurada perquè el procediment sigui encara més ràpid, més senzill i més àgil 
(.../...) tenint en compte que a la tramitació sumària s’eximeix expressament a les 
empreses licitadores d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional....”

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura, en Acord de data 9 de novembre de 2018, amplia els plantejaments 
anteriors, pronunciant-se sobre el requisit d’inscripció en el Registre Oficial de Licitadors 
previst a l’article 159.4.a) LCSP, considerant la seva no necessitat respecte del 
procediment supersimplificat, ja que podria comportar un requisit addicional limitatiu 
de la concurrència per suposar una barrera d’accés a les licitacions tramitades 
mitjançant aquest procediment, i finalment, ja que aquest tipus de tramitació ha de 
servir per a vehicular la contractació menor, s’ha d’entendre que el requisit d’inscripció 
en un registre oficial d’empreses licitadores no ha de resultar d’aplicació als 
procediments simplificats amb tramitació sumària:

 “(.../...) ya que los licitadores están exentos de acreditación de solvencia en tales 
procedimientos y su objetivo es sustituir los antiguos procedimientos negociados sin 
publicidad por razón de cuantía y contratos menores, dotando de una mayor 
transparencia y concurrencia a estas licitaciones, pero permitiendo el acceso de las 
pequeñas empresas, incluyendo a micro pymes.”
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No obstant, partint d’aquesta no necessitat d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica per al procediment simplificat sumari -de conformitat 
amb la legislació vigent i la diversa jurisprudència i doctrina sobre la matèria, que 
comparteixen el mateix criteri i interpretació-, es va establir al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars d’aquest contracte la obligació dels licitadors de presentar 
una declaració responsable respecte de la seva adscripció de mitjans personals i 
materials al contracte, i la seva habilitació empresarial o professional, tal com es 
transcriu a continuació:

 “11. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica
El moment decisiu per apreciar la concurrència del requisit de capacitat exigit per 
contractar amb l’administració serà el de finalització del termini de presentació de les 
ofertes.
Els candidats no hauran d’estar incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de 
contractar amb l’administració, previstes a l’art. 71 LCSP.
En aquest procediment, d’acord amb el que estableix l’article 156.6 b) LCSP, s’eximeix 
als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional.
Això no obstant, els licitadors manifestaran, mitjançant la declaració responsable 
corresponent:

1.- La seva adscripció dels següents mitjans personals i materials al contracte 
(ANNEX 5):
- Caldrà que el licitador disposi, en propietat, lloguer o qualsevol altre títol que acrediti 
la seva possessió i disposició immediata per a la realització de les tasques encomandes, 
d’una grua plataforma habilitada per a la retirada de vehicles de dos i quatre rodes fins 
a 3500 quilograms de massa màxima autoritzada o 1500 quilograms a la pala amb 
capacitat de cabestrant de 2500 quilograms per rescat.
Els esmentats vehicles disposaran del material accessori de senyalització i protecció 
necessari per a la correcta prestació de l’activitat.
Per al cas de la realització de serveis que tècnicament no es puguin dur a terme amb la 
grua indicada anteriorment, l’adjudicatari haurà de recórrer, al seu càrrec, a serveis 
aliens per tal de garantir la prestació ineludible de les tasques encomanades.
L’adjudicatari haurà de justificar el títol pel qual és propietari o disposa del vehicle 
aportat, abans de l’inici de la prestació del servei, així com cada vegada que, al llarg de 
la durada del contracte, es pugui produir el venciment del seu títol de possessió i s’hagi 
de prorrogar o contractar un de nou (per exemple en el cas que els vehicles hagin estat 
adquirits en la modalitat de rènting).

2.- La seva habilitació empresarial o professional següent (incorporada a l’ANNEX 
3):
a).- Caldrà estar inscrit en el Registre de gestors de residus industrials de Catalunya 
(SDR) Operacions de tractament per a la descontaminació de vehicles fora d’ús V55 
(Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús).
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b).- Caldrà disposar de la inscripció com a Centre autoritzat de tractament de vehicles 
(CAT).”

A més a més, l’indicat annex 3 d’obligatòria presentació en aquest procediment, 
incorpora la manifestació d’altres aspectes al que les empreses licitadores s’havien 
també de comprometre, tal com es transcriu a continuació:

“Que en relació a la licitació convocada per l’Ajuntament de Ripollet per al contracte 
administratiu del servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit 
municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva 
descontaminació en centres de tractament autoritzats, 
DECLARO sota la meva responsabilitat:

- Que l’empresa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb 
l’Administració, així com els requisits per accedir al contracte establerts als plecs de 
clàusules, i que pot acreditar la possessió i validesa dels documents que se li puguin exigir 
a tal efecte.
- Que està facultat/ada per a contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat 
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar 
establerts en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.
- Que es compromet, cas de ser proposat adjudicatari, a acreditar, davant l’òrgan de 
contractació, la possessió i validesa dels documents exigits i que conformen la 
documentació administrativa que figura en el plec de clàusules administratives 
particulars que regula aquesta licitació.
- Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
- Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la 
seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
- Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
- Que autoritza a l’òrgan de contractació a consultar o obtenir directament dels òrgans 
administratius en qualsevol moment del procediment contractual, informació sobre tot 
allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, de conformitat amb el que 
estableix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. (.../...)

En aquest sentit totes les empreses licitadores d’aquest contracte, i en particular el 
licitador DADES PROTEGIDES, van incloure dins la seva oferta telemàtica la seva 
declaració responsable relacionada al repetidament esmentat annex 3, així com la 
declaració d’adscripció dels mitjans personals i materials al contracte, continguda a 
l’indicat annex 5, ambdós degudament signats, i amb la incorporació de totes i 
cadascuna de les manifestacions i compromisos adquirits amb la presentació de la seva 
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proposta per a la prestació del servei objecte de la contractació, pel cas de resultar els 
adjudicataris de la mateixa.

Al respecte de la declaració responsable incorporada al plec de clàusules administratives, 
d’obligatòria presentació en aquesta licitació per a les empreses interessades dins la 
seva oferta, s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó, en el seu Informe 5/2018, de 26 de febrer, amb el següent 
tenor literal:

“(.../...) si resulta exigible en el “procediment obert simplificat sumari” la presentació 
pels licitadors d’una declaració responsable respecte la seva solvència, quant l’article 
159.6.b) LCSP estableix que en aquest procediment s’eximirà als licitadors de 
l’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o professional. A aquest 
respecte cal indicar que la declaració responsable fa referència a molts més extrems que 
els de la solvència, com els de capacitat i representació del signant o el fet de no estar 
incurs en prohibicions de contractar, entre d’altres. D’altra banda, una cosa és que 
l’article 159.6.b) LCSP eximeixi als licitadors de l’acreditació de la solvència en el 
“procediment obert simplificat abreviat” i una altra ben distinta és que els licitadors no 
hagin de declarar responsablement que posseeixin la solvència exigida per al contracte”.

Per tot l’exposat anteriorment, d’acord amb la legislació vigent, la doctrina i la 
jurisprudència sobre la matèria, així com la redacció del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen la licitació del contracte que ens ocupa, 

CONCLUSIONS:

Primera.- No procedeix la exclusió de les ofertes presentades pels licitadors VIUDA DE 
LAURO CLARIANA, S.L. i DADES PROTEGIDES, en tant que les seves propostes 
econòmiques incorporen les millores a l’alça sol·licitades per als preus unitaris de la 
contractació, sense que es consideri que sobrepassin el pressupost de licitació.

Segona.- No s’escau la verificació de la disponibilitat de la solvència tècnica dels 
diferents licitadors participants de la licitació, en tant que:

a) En tractar-se d’un procediment obert simplificat abreviat, la llei preveu l’exempció 
d’acreditació de solvència als licitadors.

b) El licitador DADES PROTEGIDES ha donat, a més, compliment a l’obligació de 
presentació de la seva declaració responsable respecte dels extrems de la solvència, 
d’adscripció de mitjans -tant humans, com materials-, de capacitat per a contractar, 
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, de complir tots els 
requisits i obligacions exigits per la normativa vigent, i de la seva inscripció als registres 
pertinents, entre d’altres. La qual cosa atorga raons indicatives del compromís adquirit 
per part de la licitadora per al compliment de les obligacions establertes als plecs de 
condicions i a la legislació aplicable a aquesta contractació per a la prestació del servei 
objecte de la mateixa.
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I per tant concloent en la DESESTIMACIÓ del recurs de reposició interposat per 
l’empresa licitadora AUTO GRUAS SANT JORDI, S.L. mitjançant instància 
presentada en data 7 de maig de 2021 amb registre d’entrada núm. ENTRA-
2021-6801.”

A la vista de l’esmentat informe, la Mesa de Contractació emet la següent proposta:

1) Desestimar el recurs de reposició interposat pel licitador AUTO GRÚAS SANT JORDI, S.L. 
mitjançant instància presentada en data 7 de maig de 2021 amb registre d’entrada núm. 
ENTRA-2021-6801, amb els fonaments jurídics i justificació incorporats a l’informe 
emès per la tècnica de Contractació de l’Ajuntament, senyora DADES PROTEGIDES.

2) Elevar a l’òrgan de contractació l’anterior proposta de desestimació de recurs de 
reposició, per a la adopció per part d’aquest dels acords que estimi oportuns.

Es deixa constància de la manifestació que realitzen tots els membres de la Mesa de 
contractació de que no concorre en ells cap conflicte d’interès que pugui comprometre 
la seva imparcialitat i independència, així com de que es comprometen a posar en 
coneixement de l’òrgan de contractació, de forma immediata, qualsevol potencial 
conflicte d’interessos que pugui produir-se durant el desenvolupament del procediment 
d’adjudicació o en la fase d’execució, d’acord amb la Recomanació 2/18,  de 
transparència i bon govern en l’àmbit de la contractació metropolitana emesa per 
l’Agència de Transparència de la Àrea Metropolitana de Barcelona.

Es dóna per finalitzat l’acte a les 11:30 hores, del qual s’estén aquesta acta, que és 
signada pels membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a 
secretària, en dono fe.

A la plataforma de Contractació de la Generalitat s’ha publicat l’Acta de la Mesa amb la 
signatura de la Secretària de la Mesa als efectes d’agilitzar el tràmit.

A la plataforma de gestió d’expedients de l’Ajuntament es publica la present Acta amb 
la corresponent signatura de tots els membres de la Mesa de conformitat amb l’acordat 
el dia que figura en l’encapçalament de l’Acta.”

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Desestimar el recurs de reposició i al·legacions interposat pel licitador AUTO 
GRÚAS SANT JORDI, S.L., en data 7 de maig de 2021, amb registre d’entrada núm. 
ENTRA-2021-6801, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
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contractació i l’informe emès per la tècnica de Contractació, senyora DADES 
PROTEGIDES.

2. Notificar el present acord a l’empresa AUTO GRÚAS SANT JORDI, S.L. 

3. Contra aquest acte administratiu es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciós administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació d’acord resolutori del recurs de reposició interposat, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona presenta el “Conveni marc de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en 
entitats col·laboradores”.

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques 
externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona a través  d’entitats 
col·laboradores, com seria l’Ajuntament de Ripollet, formalitzant els 
corresponents convenis específics amb els alumnes.

La durada d’aquest conveni és de 4 anys. Abans de la seva finalització, se’n podrà 
acordar un pròrroga de fins a 4 anys o l’extinció.

L’aprovació d’aquest conveni marc no suposa cap cost econòmic.

Els objectius i la resta de normativa figuren en les clàusules del conveni que 
forma part de l’expedient administratiu. 

La cap de Persones i Organització ha informat favorablement respecte de 
l’aprovació d’aquest conveni marc. 

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Persones, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

ACORD

Aprovar el conveni marc amb la Universitat de Barcelona, per un període de 4 
anys que permetrà l’admissió d’estudiants d’aquesta Universitat, per a fer 
practiques a l’Ajuntament de Ripollet.
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“CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS 
COL·LABORADORES.

Conveni de pràctiques núm. 727

PARTS

D’una part, la Sra. Roser Boix Tomás, com a degana de la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona, amb el NIF Q-0818001-J, ubicada al Passeig de la Vall 
d’Hebrón, núm. 171, de Barcelona, amb el codi postal 08035 i telèfon 934035122, i per 
delegació del rector d’aquesta Universitat;

I de l’altra, el Sr. José Mª Osuna López com a representant legal de l’Ajuntament de 
Ripollet, amb NIF P0817900D, ubicada al carrer Balmes, núm. 2, de Ripollet, amb codi 
postal 08291 i telèfon 935046000; aproven els següents,

ACORDS

1. L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques 
externes d’estudiants (a partir d’ara pràctiques d’estudiants) de la Universitat de 
Barcelona (a partir d’ara UB), a través d’entitats col·laboradores, com ara 
empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d’ara empreses i 
institucions).

2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 
1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions 
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen 
en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i per la 
Normativa de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona.

3. La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per 
estudiant, que ha de constar com a document annex. Es poden dur a terme tants 
projectes formatius de pràctiques com s’acordin entre la UB i les empreses i 
institucions. 

4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques 
d’estudiants de cada part signatària d’aquest conveni, i per l’estudiant. A més, 
cada part signatària d’aquet conveni es compromet a nomenar els tutors de 
l’estudiant, els quals s’han de responsabilitzar de garantir l’activitat educativa 
objecte d’aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la 
Normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.
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5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de 
caràcter personal de l’estudiant, i de l’acord de confidencialitat entre l’empresa o 
institució signatària d’aquest conveni, i l’estudiant.

6. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer 
conjuntament la UB i les empreses i institucions, d’acord amb la Normativa de 
pràctiques d’estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica 
de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència 
exclusiva de la UB.

7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d’un 
contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions. 

8. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança 
escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l’assegurança 
cobreix tot l’any en el qual l’estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, 
a través de l’assegurança d’accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada 
per l’estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de 
responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les 
pràctiques de l’estudiant. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals, 
ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants 
estiguin donats d’alta al règim de la Seguretat Social per part de l’empresa, segons 
la clàusula 9 d’aquest conveni.

9. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions 
d’una quantitat econòmica o en espècie a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa 
d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat en el projecte 
formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que 
l’estudiant rebi una remuneració en concepte d’ajut o borsa d’estudis, l’empresa 
l’haurà de donar d’alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les 
cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes 
previstes, el RD 1493/2011, de 24 d’octubre, i el RD-llei 8/2014, de 4 de juliol,

10. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions, 
d’una quantitat econòmica a la UB, en concepte de gestió i formalització del 
programa de pràctiques. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat en 
el projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni.

11. Les dues parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a complir el règim de 
permisos de l’estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques 
d’estudiants de la Universitat de Barcelona.

12. L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, 
investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a 
la legislació reguladora de la matèria.

13. A petició dels tutors de l’empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de 
tutoria dutes a terme d’acord amb la Normativa de pràctiques d’estudiants de la 
UB.

14. En el cas d’eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, 
i en última instància les parts signatàries d’aquest conveni, han d’intervenir-hi 
per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques.

15. Aquest conveni té una  durada de 4 anys. Abans de la seva finalització, se’n podrà 
acordar una pròrroga de fins a 4 anys o l’extinció.  
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16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les 
pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes 
en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB, i per la legislació vigent. 

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la 
data esmentats més avall.”.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació: 

4.1.1. Donar compte de l’ajut de la Diputació de Barcelona per al 
sosteniment del servei d’escola bressol municipal del curs 2018-19. 

En el marc del Pla Xarxa de Governs de Locals, la Junta de Govern de la Diputació 
de BCN, en data 29 d’abril del 2021, ha aprovat un nou programa de sosteniment 
del servei d’escola bressol municipal del curs escolar 2018-2019, amb una 
aportació per a l’Ajuntament de Ripollet de 37.058,84 € (codi 21/x/304199), 
segons notificació rebuda en data 5 de maig, reg entrada 2021/6673.

La concessió de l’ajut s’entén acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un 
mes, comptat des de la notificació, no manifesta expressament la renúncia.

Els ajuts s’han de destinar a finançar despeses executades en el període comprès 
entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019. El termini de justificació 
és el 30 de juny de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat d’Educació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Donar compte de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, dins del Programa 
específic per al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, del curs 
2018-2019 (codi 21/x/304199), per un import de 37.058,84 euros, segons 
notificació rebuda en data 5 de maig de 2021.
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5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat 
Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), amb motiu del 
projecte d’activitats culturals de l’entitat l’any 2020.

Fets

1. El 9 de desembre de 2020, es va aprovar per la Junta de Govern Local una 
subvenció directa, per un import de 3.905,10 €, a favor de l’entitat Comissió 
Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), per tal de finançar el cost del 
projecte d’activitats culturals anual de l’any 2020 amb un pressupost de 
4.339,00 €.

2. El 22 de desembre de 2020, es va signar el conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, aplicació 
pressupostària 601.334.48008.

3. En les clàusules primera i segona es defineix tant la finalitat com l’objecte 
de la subvenció. Així mateix la clàusula sisena estableix que el pagament del 
80% de la subvenció es realitzarà  en concepte de bestreta a partir de la 
signatura del conveni, pagament per import de 3.124,08 € que es va fer 
efectiu en data 23/12/2020, i la resta fins al 100% contra la presentació de 
la justificació total del pressupost previst al projecte. 

4. El 23 de febrer de 2021, van presentar mitjançant instància al Registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2021-2208, la justificació 
d’aquesta subvenció nominativa. A la qual se li va fer requeriment 
administratiu per manca de documentació, sense prejudici que la posterior 
fiscalització per part d’Intervenció comportes un nou requeriment, que el 
requeriment administratiu ha estat contestat en data 18 de març, amb 
registre d’entrada E2021-3852.

5. Revisada la documentació per part del Departament d’Intervenció aquest va 
emetre un informe amb el detall de les deficiències que dita justificació 
presentava. Aquestes van ser notificades a l’entitat en data 19 d’abril de 
2021.

6. El 30 d’abril de 2021, amb registre d’entrada E2021-6466 l’entitat presenta 
la documentació complementària i aclariments necessaris per esmenar les 
deficiències comunicades en data 19 d’abril.

7. Que arrel d’aquesta documentació i segons l’informe tècnic, incorporat a 
l’expedient administratiu, des del Departament de Cultura, es considera que 
de les factures i justificants presentats per import total de 4.511,09 €, les 
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que acompleixen amb els conceptes subvencionables i reuneixen els requisits 
exigits en el conveni aprovat per a l’any 2020 sumen un import total de 
4.348,50 €.  La despesa d’aquestes és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada, segons el projecte aportat per l’entitat Comissió Ripolletenca 
d’Activitats Culturals (CRAC). 

Fonaments de dret 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu 
Reglament de desenvolupament aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

2. La  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL). 

3. El  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei municipal de Catalunya. 

4. El marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica a 
continuació:

 Les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet –BGS–, 
aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. L’edicte de la 
seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 de setembre 
de 2018. 

 El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 –PLA–. El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària de data 27 de 
desembre de 2018 i es va publicar l’edicte al BOPB de data 4 de gener de 
2019.

Per tot el que s'ha exposat abans i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Comissió 
Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), amb NIF V58954785, per un import 
de 4.348,50 €,  que supera el 100% del pressupost presentat per al projecte 
anual pel qual es va aprovar una subvenció de 3.905,10 €.

2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la quantitat de la subvenció 
atorgada de 3.905,10 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601.334.48008 
(subvenció nominativa a l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals).
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3. Formalitzar la bestreta del 80% de la subvenció atorgada per un import de 
3.124,08 €, i procedir al pagament del 20% restant per un import de 781,02 €. 

4. Notificar el present acord a l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats 
Culturals.

5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2020/832).

Fets

1. El 29 de gener de 2021, amb núm. de registre 2021-1105, s’ha sol·licitat la 
devolució de la garantia de residus i de reposició de via pública. 

2. El 12 de febrer de 2021, l’arquitecte municipal, emet informe favorable pel 
que fa a la garantia per la reposició de paviment i desfavorable pel que fa a 
la garantia per la correcta gestió de residus.
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3. El 12 de febrer de 2021, s’evacua requeriment telemàtic de reparació 
deficiències quina notificació s’ha posada a disposició de l’interessat el 15 de 
febrer de 2021, amb núm. de registre de sortida 2021-1606.

4. El 10 de març de 2021, amb registre d’entrada 3154, es presenta la 
documentació requerida pel que fa a la garantia per la correcta gestió de 
residus.

5. El 12 de març de 2021, i després d’haver revisat la documentació aportada 
l’arquitecte municipal, emet informe favorable pel que fa a la garantia per la 
correcta gestió de residus.

Fonaments de dret

1. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.

2. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada en sessió plenària de data 16 de maig de 2012.

3. Article 16.2 de les ordenances metropolitanes d’edificació.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’arquitecte municipal i la TAG 
de Serveis Jurídics amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, 
prèviament informat per la interventora, s’acorda:

1. Retornar al Sr. DADES PROTEGIDES, la devolució de 840,00 €, en concepte de 
dipòsit de garantia per a  la reposició de paviment i de 1.004,39 € per la correcta 
gestió de residus, per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer DADES PROTEGIDES, autoritzades per la Junta de Govern Local, 
de 10 de juliol de 2018, segons expedient amb referència OM18-009-X1132

2. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
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bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres de 
substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del 
poliesportiu municipal.

D’acord amb les facultats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de 
desembre, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 última i la corresponent factura, 
subscrita   per l’arquitecta tècnica municipal, a les que executa l’empresa CROS 
OBRES I SERVEIS, SL, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la 
piscina coberta del poliesportiu municipal, per un import de 3.257,16 €. 

2. Reconèixer l’obligació per import de 3.257,16 €, i aprovar el seu pagament a 
la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 310.342.63205 “inversions poliesportiu” del vigent Pressupost 
municipal.

3. Donar de baixa l’import de 12,48 €, com  economia d’aquest projecte.

4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
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bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

6.1.3. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil STAFF SEDO, 
SL.

Fets 

1. El 3 de maig de 2021, la Sra. DADES PROTEGIDES, actuant en nom i 
representació de la mercantil Staff Sedo, SL, mitjançant registre d’entrada 
núm. 2021-6488, notifica a l’Ajuntament de Ripollet, que la societat Staff 
Sedo, SL, ha estat subcontractada per la mercantil Civil Stone, SL, per al 
subministrament, transport i col·locació d’un conjunt de diverses cabines en 
les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol i que en virtut d’aquest 
subcontracte, la mercantil Civil Stone, SL, té un deute pendent de pagament 
de 14.077,92 €, al mateix temps que requereix a aquesta corporació per tal 
que retingui la quantitat esmentada i faci l’abonament de forma immediata 
a la subcontractista.

2. El 19 de maig de 2021, s’ha emès informe jurídic per la senyora DADES 
PROTEGIDES, TAG de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Ripollet, que es 
transcriu a continuació del tenor literal següent:  

<<Antecedents de fet

Primer.- En data 2 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació d’obres del projecte de reforma dels banys de 
les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, al mateix temps que aprovava el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
particulars.

Segon.- En data 21 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar 
a la mercantil CIVIL STONE, SL, el contracte d’obres consistent en l’execució del 
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projecte de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, 
per un import de 181.900 € més 38.199 € en concepte del 21% d’IVA, resultant un 
preu de contracte de 220.099 € (21% IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta 
presentada i al plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.

Tercer.- En data 3 de maig de 2021, la Sra. DADES PROTEGIDES, actuant, segons 
indica, en nom i representació de la mercantil Staff Sedo, SL, mitjançant registre 
d’entrada número 2021-6488, notifica a l’Ajuntament de Ripollet que la societat 
Staff Sedo, SL, ha estat subcontractada per la mercantil Civil Stone, SL, per al 
subministrament, transport i col·locació d’un conjunt de diverses cabines en les 
escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol i que en virtut d’aquest subcontracte, 
la mercantil Civil Stone, SL, te un deute pendent de pagament de 14.077,92 €, al 
mateix temps que requereix a aquesta Corporació per tal que retingui la quantitat 
esmentada i faci l’abonament de forma immediata a la subcontractista.

Consideracions jurídiques

Primera.- Acreditació de la representació

En primer lloc i abans d’analitzar el fons de l’assumpte, cal fer esment que no consta 
acreditada la representació que la Sra. DADES PROTEGIDES diu que ostenta. Al 
respecte val a dir que l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic disposa que per formular sol·licituds en nom d’una altra persona, 
haurà d’acreditar-se la representació, indicant-se al punt 4 del mateix article que 
la representació es podrà acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que 
deixi constància fidedigna de la seva existència.

En conseqüència, prèviament a la resolució de la petició formulada, cal requerir la 
sol·licitant per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, acrediti la representació amb 
la que actua.

Segona.- Aplicació de l’art. 1597 Cc als contractes formalitzats per una 
Administració Pública

L’art. 1597 Cc regula l’acció directa del subcontractista contra el propietari de l’obra 
per l’import que li deu el contractista principal, però l’aplicació d’aquest article a 
l’Administració ha estat objecte de nombroses controvèrsies. Així per una banda, la 
jurisdicció civil s’ha pronunciat en diverses ocasions permetent l’acció directa dels 
subcontractistes contra l’Administració, mentre que la jurisdicció contenciosa 
administrativa ha afirmat que quan l’art. 115 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (TRLCAP) disposa que els subcontractistes quedaran 
obligats només davant del contractista principal el qual assumirà la total 
responsabilitat de l’execució del contracte, es manifesta la voluntat del legislador 
d’excloure l’aplicació de l’art. 1597 Cc en les relacions amb l’Administració.
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Aquesta controvèrsia, però, va finalitzar el 16 de desembre de 2011 amb l’entrada 
en vigor del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) quan en el seu article 
227.8 aclareix que “els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant 
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista 
com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes”.

Posteriorment, la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) ha reiterat l’anterior previsió legal en el seu article 215.8. No obstant, 
en aquest text legal, es preveu, en la Disposició Addicional Cinquanta-unena, la 
possibilitat que, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 215 
LCSP, l’òrgan de contractació pugui preveure als plecs de clàusules administratives, 
que es realitzin pagaments directes als subcontractistes. Analitzat el plec de 
clàusules administratives particulars aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 2 de juny de 2020, la tècnica que subscriu ha comprovat que no es va 
preveure la possibilitat de pagament directe a subcontractistes. En conseqüència i 
en aplicació del que disposa l’art. 215.8 LCSP, no és possible atendre la sol·licitud 
formulada per Staff Sedo, SL.

Tercera.- Inici expedient per a la imposició de penalitats al contractista

L’art. 215 LCSP regula els requisits als que està subjecte la subcontractació entre els 
que hi ha, pel que aquí ens interessa, els següents:

a) Si així es preveu en els plecs, els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part 
del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la 
seva realització.

b) En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de 
l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan s'iniciï l'execució d'aquest, a 
l'òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la 
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte 
i representant o representants legals del subcontractista, i justificant 
suficientment l'aptitud d'aquest per a executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que el 
mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del 
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractistes.

c) Si els plecs han imposat als licitadors l'obligació de comunicar les 
circumstàncies assenyalades en la lletra a) de el present apartat, els 
subcontractes que no s'ajustin al que indica l'oferta, per celebrar-se amb 
empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-
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se a parts de la prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran 
celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que s'hagués cursat la notificació 
i aportat les justificacions a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, llevat 
que amb anterioritat haguessin estat autoritzats expressament, sempre que 
l'Administració no hagués notificat dins d'aquest termini la seva oposició als 
mateixos. Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes 
haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu perfil 
professional.

A continuació, el mateix article disposa que la infracció de les condicions establertes 
en l'apartat anterior per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació 
de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres 
previstes en la Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna 
de les següents conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs:

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import 
del subcontracte.

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix 
el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

La clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el present 
contracte disposa que “En el cas que l’incompliment consisteixi en el supòsit 
establert a l’article 215 LCSP per procedir a la subcontractació, podrà comportar la 
imposició d’una penalitat de fins a un màxim del 50% del import del subcontracte, 
d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP.”

Per la seva banda, l’art. 216 LCSP regula els pagaments a subcontractistes i 
subministradors. Al respecte disposa que el termini per abonar les factures als 
subcontractistes no pot ser pitjor que l’establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
és a dir, 30 dies a comptar des de la data en què es duu a terme l’acceptació o 
verificació dels bens o serveis pel contractista principal, sempre que el 
subcontractitsa o el subministrador hagi lliurat la factura en els terminis legalment 
establerts. 

Per últim, en l’art. 217 LCSP es regula la possibilitat que l’Administració efectuï un 
control sobre el pagament als subcontractistes disposant-se que els contractistes 
hauran d’aportar, a sol·licitud de l’ens públic contractant, justificant del 
compliment dels pagaments efectuats als subcontractistes en els terminis legalment 
establerts. A més a més es configuren aquestes obligacions com a condicions 
especials d’execució, l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències 
previstes a l’ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que, a 
aquest efecte es continguin als plecs, responent la garantia definitiva de les 
penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

Donada la regulació prevista a la LCSP i analitzat el plec de clàusules administratives 
particulars, la tècnica que subscriu considera que el responsable del contracte per a 
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l’execució de les obres de reforma dels banys de les escoles de primària Josep Mª 
Ginesta i Enric Tatché i Pol, hauria d’emetre un informe en relació a les condicions 
en les que s’ha donat la present subcontractació i si s’han acomplert els requisits 
regulats a l’art. 215 LCSP proposant a l’òrgan de contractació, en el cas que es 
constati un incompliment, l’inici del corresponent expedient per a la imposició de 
penalitats en base al que es disposa a la clàusula 25 del plec de clàusules 
administratives particulars en relació amb l’art. 215.3 LCSP.

Conclusions

Primera.- Cal requerir a la Sra. DADES PROTEGIDES, per tal que en el termini de 10 
dies hàbils acrediti que ostenta la representació de la mercantil Staff Sedo, SL, a 
l’objecte de poder donar curs a la seva sol·licitud.

Segona.- Pel que fa a la sol·licitud de pagament de 14.077,92 € a la mercantil Staff 
Sedo, SL, en base a l’acció directa que preveu l’art. 1597 Cc, la tècnica que subscriu 
considera que s’ha de desestimar la petició, doncs l’art. 215.8 LCSP disposa que 
“sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els 
subcontractistes no tindran acció directa davant l'Administració contractant per les 
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del 
contracte principal i dels subcontractes” i el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen el present contracte no preveu la possibilitat de pagaments 
directes als subcontractistes.

Tercera.- Cal que el responsable del contracte emeti informe en relació al 
compliment dels requisits previstos per a la subcontractació en l’art. 215 LCSP, a 
l’efecte que l’òrgan de contractació iniciï, si fos el cas, el corresponent expedient 
d’imposició de penalitats en base a la clàusula 25 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el present contracte.

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu sense perjudici d’altre opinió millor 
fonamentada en dret.>>

3. El 20 de maig de 2021, s’ha acreditat la representació de la senyora Anna 
Badia Granados de la mercantil Staff Sedo SL, mitjançant  escriptura de 
cessament i nomenament de càrrecs, atorgada davant del notari de 
Barcelona senyor DADES PROTEGIDES, en data 5 de desembre de 2005.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
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ACORDS 

1. Desestimar la petició de pagament de 14.077,92 €, a la mercantil Staff Sedo, 
SL, en base als fonaments de dret de l’informe jurídic emès per la TAG de Serveis 
Jurídics de la corporació, senyora DADES PROTEGIDES, de 19 de maig de 2021.

2. Notificar el present acord a la mercantil Staff Sedo, SL.  

3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta 
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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