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 2021/4
Caràcter: ordinària
Data: 2 de febrer de 2021
Horari: 10.10 a 10.20 hores
Lloc: videoconferència
Hi assisteixen:
Sr. José María Osuna López
Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sra. Meritxell Caler Vergara
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
2a tinenta d’alcalde
3a tinenta d’alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sra. Marian Tur Díaz
i Sra. Remedios Herrera Castillo

secretària
interventora
tècnica de Comunicació

Hi assisteixen amb veu i sense vot:
Sr. Francisco Sánchez Sierra
i Sr. Pablo López Fernández

regidor
regidor

S’han excusat d’assistir-hi:
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Sr. Oriol Mor Hernández

6è tinent d’alcalde

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.
Atesa 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 d’acord amb la llei per constituir
vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i seguidament es passa a
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tractar dels assumptes compresos en 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 PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA
3.1. Serveis Jurídics:
3.1.1. Taxa prestació serveis de la Policia Local. Sol·licituds devolució
taxa servei retirada vehicle de la via pública.
4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
4.1. Economia:
4.1.1. Aprovació de factures, relació 26.
4.1.2. Baixa d’autoliquidacions per error material.
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
5.1. Ocupació:
5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de manteniment del
programari Aplicatiu Spin SaaS (Software as a Service), per a la gestió diària
global dels serveis de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic: Departament
d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet.
6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
6.1. Serveis Socials:

6.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet curs
2020/21, novembre 2020.
6.2. Seguretat i Proximitat:
6.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua
municipals al mes de desembre de 2020.
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6.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, octubre de 2020.
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6.2.2. Autorització ampliació gual al carrer del Riu, 9B.
6.2.3. Autorització baixa zona de càrrega i descàrrega al carrer DADES
PROTEGIDES i anul·lació taxa.
6.2.4. Autorització zona reservada estacionaments de motocicletes al carrer
Doctor Gil, 6.
6.2.5. Instal·lació d’estacionaments de motocicletes i turisme al carrer Montcada,
4.
6.2.6. Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3.
6.2.7. Autorització zona de càrrega i descarrega, per obres, al carrer DADES
PROTEGIDES.
6.2.8. Autorització protecció gual amb topall al carrer DADES PROTEGIDES.
7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
7.1. Urbanisme:
7.1.1. Autorització llicència obres enderroc edifici del carrer DADES PROTEGIDES.
7.1.2. Autorització llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge al carrer
DADES PROTEGIDES.
7.1.3. Autorització llicència obres per la finalització de la construcció edifici
plurifamiliar amb 5 habitatges, 5 places d'aparcament i 3 trasters al carrer Pau
Casals, 75.
*****
1. Aprovació acta sessió anterior.
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Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/3, corresponent al dia 26 de
gener.
2. Despatx d’ofici.
Restar assabentats de les resolucions d’Alcaldia següents:


2020/1785, de 22 de desembre, per la qual s’accepta la subvenció per import
d’11.000,00 euros, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),
per a la realització del Programa contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria
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2020, per a la contractació d’una persona en pràctiques durant 6 mesos, a
jornada completa, així com l’aprovació de la despesa de 12.792,36 euros, a
executar durant el 2020 i 2021.


2020/1800, de 23 de desembre, per la qual s’accepta la subvenció de
36.000,00 euros, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),
per a l’execució de l’actuació “AODL2 Activació Competitiva del territori”, del
Programa de suport al desenvolupament local, subvencions de pròrroga dels
d’agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), convocatòria 2020,
pel Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet durant l’any 20202021.



2021/66, de 19 de gener, per la qual s’accepta l’ajut econòmic concedit per
la Diputació de Barcelona, per a l’execució de les accions d’orientació i
transicions educatives (cursos de transicions educatives (PFI) i projectes
innovadors) curs 2020-2021, en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs
Locals 2020, Gerència de Serveis d’Educació, per un import total de
42.587,43 euros, pel finançament dels Projectes innovadors de transicions
educatives: Tastet d'oficis en transicions educatives, (17.483,99 €) i Cursos
de transicions educatives: PFI Programa Formació Inicial, adreçat a persones
joves que no han obtingut l'ESO (25.103,44 €), en les especialitats de PFI
HT02 auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering, i de PFI AR03 auxiliar de vivers i
jardins.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA
3.1. Serveis Jurídics:
3.1.1. Taxa prestació serveis de la Policia Local. Sol·licituds devolució
taxa servei retirada vehicle de la via pública.
Fets
Examinades les al·legacions formulades per les persones interessades en els
expedients sancionadors incoats per infraccions als preceptes de la Llei de
seguretat viària (LSV) i els seus reglaments de desplegament, que
seguidament es detallen, en els quals també sol·licitaven la devolució total
o parcial de l’import pagat en concepte de taxa per la prestació del servei de
retirada de vehicle de la via pública (Servei de grua municipal)
Reg. entrada
1800173439
1900434167
1900440739
1900450296

Exp.
1800002407
1900005740
1900005832
1900006026

Matrícula

NIF/TR

Interessat/ada

DADES
DADES
DADES
DADES

DADES
DADES
DADES
DADES

DADES
DADES
DADES
DADES

PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
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1.
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PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES

PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES

2000018890
2000023092
2000035311
2000060467
2000070554

2.

2000000160

DADES PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES

2000000619
2000001220

DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

Un cop examinats els antecedents existents en els propis expedients
sancionadors i atesos els informes emesos pels agents denunciants amb el
vistiplau del cap de servei ratificant els fets denunciats i l’autoria dels
mateixos o en el seu cas, els acords adoptats per l’Alcaldia acordant el
sobreseïment de l’expedient sancionador de trànsit incoat per haver-se
conclòs que es posava de manifest la concurrència d’elements que feien
procedent l’arxiu de l’expedient, sense declaració de responsabilitat

Fonaments de dret
1.

Reial decret 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (LSV).

2.

Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.

3.

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de circulació.

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
5.

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

6. Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
per la Policia Local.
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D’acord amb els antecedents exposats, i de conformitat amb l’informe-proposta
emès per la instructora dels procediments sancionadors amb el vistiplau de
l’alcalde, prèviament informat per la interventora, s’acorda:
1. Desestimar les sol·licituds de devolució total o parcial de la taxa per la
prestació del Servei de retirada de vehicles de la via pública i en el seu cas la
estància i custòdia en el dipòsit municipal dels vehicles retirats, que seguidament
es detallen, de conformitat amb l’informe emès per la Policia Local i la proposta
formulada per la instructora dels expedients sancionadors continguts a
l’expedient administratiu, concloent que les denúncies interposades i la prestació
del Servei de retirada de vehicles, s’ajusten als preceptes previstos a la Llei de
seguretat viària i els seus reglaments de desplegament i així mateix a les
ordenances municipals vigents:
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Reg. entr. ORGT 1800173439. Sol·licitud presentada pel senyor DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de conductor del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 1800002407, en relació a la devolució de
l’import de 72,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la
via pública, pagada mitjançant l’autoliquidació núm. 2252322, efectuada en
data 18/05/2018.



Reg. entr. ORGT 1900440739. Sol·licitud presentada pel senyor DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de titular del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 1900005832, en relació a la devolució de
l’import de 108,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de
la via pública en servei nocturn i festiu, pagada mitjançant l’autoliquidació
núm. 2254154, efectuada en data 15/12/2019.



Reg. entr. ORGT 1900450296. Sol·licitud presentada pel senyor DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de titular del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 1900006026, en relació a la devolució de
l’import de 72,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la
via pública, pagada mitjançant l’autoliquidació núm. 2254178, efectuada en
data 24/12/2019.



Reg. entr. ORGT 2000060467. Sol·licitud presentada pel senyor DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de titular del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 2000000619, en relació a la devolució de
l’import de 109,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de
la via pública i la taxa per l’estància i custòdia de vehicles al Dipòsit municipal
durant un dia, pagada mitjançant l’autoliquidació núm. 2254271, efectuada
en data 24/01/2020.



Reg. entr. ORGT 2000070554. Sol·licitud presentada pel senyor DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de conductor del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 2000001220, en relació a la devolució de
l’import de 130,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de
la via pública en servei nocturn i festiu, pagada mitjançant l’autoliquidació
núm. 2254319, efectuada en data 16/02/2020.

2. Acceptar les sol·licituds que seguidament es detallen, relatives a la de
devolució total o parcial de la taxa per la prestació del Servei de retirada de
vehicles de la via pública i en el seu cas la estància i custòdia en el Dipòsit
municipal dels vehicles retirats, de conformitat amb l’acord adoptat per l’Alcaldia
per al sobreseïment i arxiu de l’expedient sancionador de trànsit i la proposta
formulada per la instructora del mateix continguts a l’expedient administratiu :
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Reg. entr. ORGT 1900434167. Sol·licitud presentada per la senyora DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de titular del vehicle, en l’expedient
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sancionador de trànsit núm. 1900005740, en relació a la devolució de
l’import de 108,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de
la via pública en servei nocturn i festiu, pagada mitjançant l’autoliquidació
núm. 2254139, efectuada en data 11/12/2019.
Aprovar la devolució de 108,00 €, a la senyora DADES PROTEGIDES, que
s’imputarà al concepte pressupostari núm. 32600 de “Recollida vehicles de
la via pública” com a ingrés indegut del vigent Pressupost.


Reg. entr. ORGT 2000035311. Sol·licitud presentada per la senyora DADES
PROTEGIDES, en la seva qualitat de conductora del vehicle, en l’expedient
sancionador de trànsit núm. 2000000160, en relació a la devolució de
l’import de 90,00 €, corresponents a la taxa per la retirada de vehicles de la
via pública, pagada mitjançant l’autoliquidació núm. 2254243 efectuada, en
data 09/01/2020.
Aprovar la devolució de 90,00 €, a la senyora DADES PROTEGIDES, que
s’imputarà al concepte pressupostari núm. 32600 de “Recollida vehicles de
la via pública” com a ingrés indegut del vigent Pressupost.

3. Donar trasllat d'aquests acords a la Intervenció municipal encarregada de la
gestió pressupostària, per tal de fer efectius els pagaments en els termes
expressats als apartats anteriors, el quals s’efectuaran mitjançant transferència
bancària, prèvia aportació de les dades bancàries corresponents per part de les
persones interessades o de la persona autoritzada per les mateixes (en cas de
persona autoritzada, s’haurà d’aportar autorització signada per la persona
interessada acompanyada de còpies dels DNI d’ambdós).
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 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 l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:
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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.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
4.1. Economia:
4.1.1. Aprovació de factures, relació 26.

Fets
En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació
d’obligacions número 26, de data 19 de gener de 2021, per un import total
de 85.303,48 €.

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, i en ús de les facultats delegades per Resolució
d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, i de conformitat amb
l’informe-proposta emès per la interventora amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Economia, s’acorda:
1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren
incloses en la relació d’obligacions núm. 26, de 19 de gener de 2021, així com el
seu pagament. L’import total és de 85.303,48 €, que comprèn les operacions des
de la núm. 2021.2.0001546.000, per un import de 788,85 €, a nom d’ENDESA
ENERGIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 2021.2.0002285.000,

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

06/04/2021 Secretària

Fonaments de dret
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per un import de 766,23 €, 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.
4.1.2. Baixa d’autoliquidacions per error material.
Fets
En data 24 de novembre 2016, es va aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament,
l’ampliació de la delegació de gestió tributària en favor de la Diputació de
Barcelona, la qual es va acceptar per acord plenari de data 23 de febrer de 2017.
Fonaments de dret
Examinades les incidències produïdes en la confecció de determinades
autoliquidacions, i d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu
entre altres a la rectificació dels errors, refereix textualment: “2. Les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.
De conformitat amb l’informe-proposta emès pel tresorer accidental amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:
1. Rectificar i anul·lar els documents d’ingrés amb núm. de càrrec-valor detallat
a continuació, a causa d’error d’enregistrament:
Taxa per manteniment del cementiri municipal (duplicada):
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Núm. liquidació: 02316433-0000030314
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 40,00 €
Taxa per les prestacions de la Policia Local (desistiment):
Núm. liquidació: 02316520-0000027132
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 40,00 €
2. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
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5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
5.1. Ocupació:
5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de manteniment del
programari Aplicatiu Spin SaaS (Software as a Service), per a la gestió
diària global dels serveis de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic:
Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet.
En data 20 d’octubre de 2020, per acord de la Junta de Govern Local, es va
aprovar la licitació del servei de manteniment del programari Aplicatiu Spin Saas
(Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis de l’àmbit de
Desenvolupament econòmic: Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de
Ripollet. Així mateix, els serveis necessaris per a la seva gestió online, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, aprovant els plecs
de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que
el regeixen (PPT).
En data 28 d’octubre de 2020, des del Departament d’Ocupació, es va procedir a
la publicació del corresponent anunci al Perfil del contractant de la Generalitat
de Catalunya.
En data 19 de novembre de 2020, 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:
SPIN VILANOVA SL, presentada en data 10 de novembre de 2020.

En data 29 de desembre de 2020, per acord de la Junta de Govern Local, es va
acordar proposar l’empresa SPIN VILANOVA, SL, amb NIF B61865697, com
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu en la licitació del contracte de
referència, i es va requerir a l’empresa proposada perquè, en el termini de cinc
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 234,00 euros davant la Tresoreria municipal.
Realitzada l’oportuna notificació, l’empresa SPIN VILANOVA, SL, ha donat
compliment als requeriments establerts a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el termini legalment
establert, havent acreditat documentalment els requisits establerts, i havent
estat dipositada la garantia definitiva per import ascendent a 234,00 euros,
mitjançant ingrés al compte de l’ajuntament, en data 12 de gener de 2021.
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D’acord amb la disposició addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència
com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern
Local, segons consta en el punt cinquè apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia
1863/2019, de 5 de desembre.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap d’Unitat Administrativa
d’Ocupació amb el vistiplau de la regidora delgada, prèviament informat per la
interventora, s’acorda:
1. Adjudicar a l’empresa SPIN VILANOVA, SL, amb NIF B61865697, representada
pel senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, el contracte
administratiu de servei de manteniment del programari Aplicatiu Spin SaaS
(Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis de l’àmbit de
Desenvolupament Econòmic: Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de
Ripollet. Així mateix, els serveis necessaris per a la seva gestió online, amb una
durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues, per un import de
4.680,00 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada del contracte.
2. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte,
ascendent a 4.680,00 euros, més el 21% d’IVA, fent un total de 5.662,80 euros,
pels dos anys de durada, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària següent:
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:
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Exercici 2021: l’import de 2.831,40 €, IVA inclòs. Amb càrrec a la partida
502.920.20601–Manteniment aplicacions de tercers.
Exercici 2022: l’import de 2.831,40 €, IVA Inclòs. Amb càrrec a la partida
502.920.20601–Manteniment aplicacions de tercers.
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, d’acord 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 aquest acord a l’empresa adjudicatària, tot comunicant-li que, dins
el termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de l’acord,
s’haurà de realitzar la formalització del contracte, de conformitat amb l’establert
a l’article 153 de la LCSP.
5. Publicar l’adjudicació en el Perfil de contractant de la Plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
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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 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 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 DRETS SOCIALS
6.1. Serveis Socials:
6.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, octubre de 2020.

Examinats els antecedents i documentació obrant als respectius expedients, el
destinatari, l’objecte de l’ajut i l’import que conformen la proposta d’acord
s’adequa a la naturalesa i objecte de la despesa que es proposa contraure i que
existeix crèdit pressupostari i que la despesa està generada per l’òrgan o
departament competent.
Fonaments de dret
1.

L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Fets
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2.

L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 de juliol de 2018.

3.

El punt segon, tercer i desè de les Bases reguladores i convocatòria de beques
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per Resolució d’Alcaldia
636/2020, de 5 de maig.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap de Serveis Socials amb
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informat per la interventora,
s’acorda:
1. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament
de les beques de menjador escolar del mes d’octubre de 2020, per un import
total de 50.491,73 € (dels quals està previst que subvencioni el Consell Comarcal
l’import de 46.912,30 €), segons relació (de 24 pàgines) adjunta a l’expedient,
que comença amb el NIF del tutor DADES PROTEGIDES i acaba amb el NIF del
tutor DADES PROTEGIDES, i ingressar al núm. de compte de l’endossatari
corresponent.
2. Imputar totes les despeses a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador
escolar, del vigent Pressupost.
6.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet
curs 2020/21, novembre 2020.
Fets
Examinats els antecedents i documentació obrant als respectius expedients, el
destinatari, l’objecte de l’ajut i l’import que conformen la proposta d’acord
s’adequa a la naturalesa i objecte de la despesa que es proposa contraure i que
existeix crèdit pressupostari i que la despesa està generada per l’òrgan o
departament competent.

1.

L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.

L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de
l’Ajuntament de Ripollet.

3.

El punt segon i tercer de les Bases reguladores i convocatòria de beques de
menjador escoles bressols municipals de Ripollet per curs 2020/21,
aprovades per Resolució d’Alcaldia 810/2020, d’1 de juliol.
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Fonaments de dret
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De conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap de Serveis Socials amb
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informat per la interventora,
s’acorda:
1. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament
de les beques del menjador escolar del mes de novembre 2020 (corresponents a
les escoles bressol La Rodeta del Molí i La Verema), per un import total de
1.308,92 €, segons la relació adjunta a l’expedient que comença per l’alumne
amb NIE del tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne amb NIF del tutor
DADES PROTEGIDES, i ingressar al núm. de compte de l’endossatari, indicat a
l’expedient.
Aquest ajuts de menjador no estan subvencionats pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
2. Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador escolar,
del vigent Pressupost.
3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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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 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 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.
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6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
6.2. Seguretat i Proximitat:
6.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de
la grua municipals al mes de desembre de 2020.
Fets
1.

En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l’1 al 31 de
desembre de 2020, les quals han estat abonades mitjançant pagament
efectiu i amb targeta de crèdit respectivament.

2.

Que aquestes taxes, son en concepte de “Retirada i dipòsit de vehicles”,
segons consta al epígraf 3 de l’Ordenança fiscal núm. 24, en concepte de
“Taxa per la prestació de la Policia Local”.

Fonaments de dret
Consta en els expedients els números d’autoliquidacions practicades,
corresponents a les retirades de vehicles amb el servei de la grua municipal de la
via pública, derivades d’una infracció de l’Ordenança municipal de circulació, del
Reglament general de circulació i del cobrament de les denúncies interposades
pels agents de la Policia Local.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
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Únic. Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l’1 al 31 de
desembre de 2020, detallades a continuació:
Núm
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Núm. taxa

Matrícula

Data

Autoliquidació

Titular

758/20
762/20
763/20
765/20
766/20
767/20
759/20
770/20
783/20
786/20
789/20
790/20
792/20

DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES

02/12/2020
06/12/2020
06/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
13/12/2020
16/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
19/12/2020

2254981
2254982
2254983
2254984
2254985
2254986
2254990
2254991
2254995
2255002
2255004
2255005
2255007

DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES

PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
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PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES

Import €
80,00
130,00
200,00
130,00
130,00
130,00
223,00
90,00
130,00
130,00
130,00
109,00
90,00

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

793/20
800/20
801/20
797/20
803/20
804/20
805/20
812/20
816/20
817/20
760/20
764/20
761/20
768/20
769/20
771/20
779/12
782/20
784/20
781/20
785/20
788/20
791/20
794/20
795/20
798/20
796/20
806/20
807/20
808/20
809/20
813/20

DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES

PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES

19/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
04/12/2020
06/12/2020
06/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
11/12/2020
13/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
17/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
25/12/2020
27/12/2020
25/12/2020
30/12/2020

2255008
2255009
2255010
2255014
2255016
2255017
2255018
2255024
2255026
2255027
2254987
2254988
2254989
2254992
2254993
2254994
2254996
2254997
2254998
2254999
2255000
2255003
2255006
2255011
2255012
2255013
2255015
2255019
2255021
2255022
2255023
2255025

DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES
DADES

Total

PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES
PROTEGIDES

90,00
90,00
90,00
128,00
130,00
140,00
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
130,00
130,00
90,00
90,00
90,00
90,00
130,00
130,00
109,00
90,00
140,00
90,00
90,00
90,00
90,00
128,00
90,00
130,00
168,00
130,00
90,00
5.125

6.2.2. Autorització ampliació gual al carrer del Riu, 9B.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Autoritzar a l’empresa Vakuum Barcelona, SL, per realitzar l’ampliació del gual
existent al carrer del Riu, 9B, en 7,50 metres lineals al seu costat dret, segons la
sortida de l’empresa, sent aquest espai l’existent entre els guals ubicats entre els
números 9 i 9B del carrer del Riu.
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En data 14 de gener de 2021, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
relatiu a la petició presentada el 23 de desembre de 2020, amb número de
registre d’entrada 20-18155, pel senyor DADES PROTEGIDES, en representació
de l’empresa Vakuum Barcelona, SL, ubicada al carrer del Riu, 9B, en la qual va
sol·licitar una ampliació del gual existent a la finca al seu costat dret, segons la
sortida de l’empresa en 7,50 metres lineals.
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2. Actualitzar la llargària del gual existent de 9,20 metres lineals actuals a 16,70
metres lineals. Així com les dades en el Padró municipal d’entrada de vehicles,
essent un total de quota de 602,20 €.
Prescripcions:
1) La senyalització serà amb pintura de color groc homologada per a ús en vies
públiques. (Aquesta anirà a càrrec del sol·licitant)
2) Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a incloure el mencionat gual
al padró corresponent.
3. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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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 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 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.

6.2.3. Autorització baixa zona de càrrega i descàrrega al carrer DADES
PROTEGIDES.
En data 18 de desembre de 2019, amb número de registre d’entrada 19-21219,
el senyor DADES PROTEGIDES, va sol·licitar la baixa definitiva de la zona de
càrrega i descàrrega situada al carrer DADES PROTEGIDES, per cessament de
l’activitat de la qual fins al moment era titular.
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En data 26 de novembre de 2020, la Policia Local emet informe, el qual diu
literalment:
“Per part d'aquesta Policia Local no hi ha inconvenient a què es procedeixi a la devolució
econòmica que demana el sol·licitant. Núm. autoliquidació 01975515-0000001785
efectuada en data 05/11/2020.
Quan es va fer el canvi de titularitat, notificat mitjançant instancia amb registre ENTRA2019-21218 el nou propietari de l'activitat va manifestar no voler mantenir l'esmentada
zona de càrrega i descàrrega”
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Donar de baixa del Padró municipal de guals i reserves d’estacionament, la
reserva d’estacionament per a càrrega i descàrrega del carrer DADES
PROTEGIDES, a nom del senyor DADES PROTEGIDES.
2. Anul·lar la liquidació generada amb número de referència 019755150000001785, de 5 de novembre de 2020, a nom del DADES PROTEGIDES.
3. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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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 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 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;
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si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

6.2.4. Autorització zona reservada estacionaments de motocicletes al
carrer Doctor Gil, 6.
En data 9 d’octubre de 2020, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
relatiu a la petició presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en representació
de l’empresa Saavsil Pizza, SL, amb número de registre d’entrada 20/11482, de 3
de setembre de 2020, en la qual va sol·licitar habilitar una zona reservada
d’estacionament de motocicletes particular al carrer Doctor Gil, 6.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Autoritzar a l’empresa Saavsil Pizza, SL, una zona reservada d’estacionament
de cinc (5) motocicletes particular de 8,6 metres de llargària al carrer Doctor Gil,
6, espai comprés entre els guals existents entre els números 4 i 8 del mateix
carrer, per tal de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega del seu negoci.
Prescripcions:
1)

Es senyalitzarà de la manera següent:
Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar amb fletxes
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals
variarà depenent de les característiques de la vorera, i es col·locaran el mes
pròxim a la façana de l’edifici d’habitatges.

Senyalització horitzontal: senyalitzar horitzontalment, consistent en el
pintat dels cinc (5) estacionaments de motocicletes, amb marques vials de
color blanc, en forma de línia recta de 10 centímetres d’amplada.

Una zona zebrada a cada extrem de la zona reservada marcada amb franges
obliqües paral·leles emmarcades per una línia continua.

Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota
amb la inscripció de dies i horaris següents, que ha de ser vigent: Zona
reservada SAAVSIL PIZZA SL–TELEPIZZA.

La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar
en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).
2) L’horari d’aquesta zona reservada serà de 12.00 a 24.00 hores.
3) Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a incloure la zona de càrrega
i descàrrega al padró corresponent, així com per la tramitació del rebut anual
corresponent.
4) Establir, segons les actuals ordenances fiscals, la quota resultant 371,62 €.
A satisfer durant el període establert al calendari fiscal aprovat per
l’Ajuntament. La tarifa s’anirà actualitzant en funció de les ordenances
fiscals.
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2. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
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 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 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.

En data 21 de desembre de 2020, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
consistent en la instal·lació de dos estacionaments de motocicletes i un en línia
de turisme al carrer Montcada, 4, al costat esquerre segons el sentit de la
circulació, amb l’objectiu de la reordenació del tram d’aquest carrer comprès
entre els carrers Sol i Nou, després de l’autorització de la concessió d’un gual al
numero 4 del carrer Montcada, tal com s’indica en l’esmentat informe i croquis
de la Policia Local.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Eliminar la zona de càrrega i descàrrega existent i els seus senyals, tant
verticals com horitzontals.
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6.2.5. Instal·lació d’estacionaments de motocicletes i turisme al carrer
Montcada, 4.
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2. Instal·lar dos estacionaments de motocicletes i un en línia de turisme, després
de la bateria de contenidors i el gual de nova creació ubicat al carrer Montcada,
2-4.
3. Senyalitzar horitzontal i verticalment, consistent en el pintat dels
estacionaments de motocicletes i turismes, i la col·locació de senyal vertical S17 amb caixetí supletori indicant “MOTOS”, tal com s’indica al croquis.
4. La senyalització serà executada per la Brigada Municipal d’Obres en
coordinació amb la Policia Local.
5. Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres.
6.2.6. Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3.
En data 17 de desembre de 2020, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
relatiu a unes queixes realitzades pels veïns de la zona, on sol·liciten la
instal·lació d’una pilona retràctils al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3, concretament
a l’espai comprès entre els dos guals existents d’un metre de llargada, per tal
d’evitar el mal estacionament de vehicles i garantir la visibilitat dels usuaris
alhora d’entrar i sortir dels mencionats guals.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Instal·lar una pilona retràctil al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3, concretament a
l’espai comprès entre els dos guals existents d’un metre de llargada, per tal
d’evitar el mal estacionament de vehicles i garantir la visibilitat dels usuaris
alhora d’entrar i sortir dels mencionats guals, tal com s’indica en el informe de
la Policia Local.
Aquesta es reforçarà amb una marca longitudinal continua de color groga d’un
metre de llargària.

3. Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres.
6.2.7. Autorització zona de càrrega i descarrega, per obres, a la DADES
PROTEGIDES.
En data 18 de desembre de 2020, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
relatiu a la petició presentada per la senyora DADES PROTEGIDES, amb número
de registre d’entrada 20-17906, registre Policia Local 1179/20, de 17 de
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2. La instal·lació de les pilones i de la pintura vial serà executada per la Brigada
Municipal d’Obres en coordinació amb la Policia Local.
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desembre, en la qual sol·licita autorització per habilitar una zona de càrrega i
descàrrega d’obres en 8,6 metres lineals a la DADES PROTEGIDES.
De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
1. Autoritzar a la senyora DADES PROTEGIDES, una zona de càrrega i descàrrega
per obres de 8,6 metres de llargària a la DADES PROTEGIDES, per tal de facilitar
les maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions.
Prescripcions:
1)

Es senyalitzarà de la manera següent:
 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals
variarà depenent de les característiques de la vorera.
 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota
amb la inscripció següent de dies i horari que ha de ser vigent.
 La senyalització horitzontal, serà amb pintura de color groc homologada
per a ús en vies públiques.
 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar
en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà tres (3) trimestres,
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat de 08.00 a 19.00 hores,
de dilluns a divendres i de 08.00 a 14.00 hores els dissabtes.
3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.
2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de
càrrega i descàrrega– a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, per un import
total de 645 €. S’adjunta annex I.
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3. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària.
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 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
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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 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.

5. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició.
6.2.8. Autorització protecció gual amb topall al carrer DADES PROTEGIDES.
En data 29 de desembre de 2020, la Prefectura de la Policia Local, emet informe
relatiu a la petició presentada per la senyora DADES PROTEGIDES, amb numero
de registre d’entrada 20-17876, de 17 de desembre, en la qual sol·licita la
instal·lació d’un topall delimitant el gual de la seva finca al carrer DADES
PROTEGIDES, al costat dret segons el sentit de la marxa.

1. Autoritzar, a la senyora DADES PROTEGIDES, la instal·lació d’un topall
delimitant el gual de la seva finca al carrer DADES PROTEGIDES, al costat dret
segons el sentit de la marxa, tal com s’indica en l’informe adjunt de la Policia
Local.
Prescripcions:
1)

El topall serà de metall i de seixanta (60) centímetres de llargària. La
senyalització serà amb pintura de color groc homologada, per a ús en vies
públiques.
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De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
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2) La instal·lació serà perpendicular al bordell i a una distancia de cinquanta
(50) centímetres lineals, contats a partir de la finalització de la prolongació
del gual senyalitzat amb la línia de color groga existent.
3) La instal·lació, el manteniment i conservació del topall anirà a càrrec del
sol·licitant, essent responsable dels danys i perjudicis que pugui causar a
tercers.
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 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 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.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
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7.1. Urbanisme:
7.1.1. Autorització llicència obres enderroc edifici del carrer DADES
PROTEGIDES.
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 pel tresorer accidental, s’acorda:
1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen,
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sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau,
s’haurà de sol·licitar per separat:
A la senyora DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a l’enderroc d’un
edifici
al
carrer
DADES
PROTEGIDES,
amb
ref.
cadastral
9743927DF2994D0001TU.
Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 2.006,29 €,
així com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment,
per un import de 828,00 €.
2. Aprovar les liquidacions següents a la senyora DADES PROTEGIDES, en
concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons
pressupost presentat .................................................................................252,89 €
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3. ADVERTIR a la persona interessada que el termini màxim per iniciar les obres
és d’UN ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de
recepció de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en
finir qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues
corresponents no s’han començat o acabat les obres. En aquest supòsit, les
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb audiència prèvia de
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
En tot cas s’ha d’advertir l’interessat que la manca de declaració de caducitat de
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés
d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
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4. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la
tramitació de qualsevol alteració cadastral.
5. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I, i al mateix
temps que aquest organisme practiqui la liquidació de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres segons OF 5 art. 6 i que d’acord amb el
pressupost presentat per l’interessat (10.450,00 €) correspon un import de
415,91 €.
6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:


7. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

06/04/2021 Secretària



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 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 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.
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7.1.2. Autorització llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge al
carrer DADES PROTEGIDES.
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 pel tresorer accidental, s’acorda:
1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen,
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau,
s’haurà de sol·licitar per separat:
Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a les obres del canvi d’ús
de local a habitatge unifamiliar al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral
9547813DF2994F0001UW, tot fent la reserva de la previsió de la plaça
d’aparcament requerida per la l’article 298 i 299 de les normes urbanístiques del
PGM al local existent a la planta baixa del núm. 11 del carrer DADES PROTEGIDES.

2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a deixar constància en el Registre de la
Propietat, d’acord amb la legislació hipotecària, de la vinculació de la reserva de
plaça d’aparcament necessària per atorgar aquesta llicència al local existent a la
planta baixa del núm. 11 del carrer DADES PROTEGIDES, d’acord amb allò que
preveu l’article 41.3 TRLU i l’article 65.1. d) del Reial decret legislatiu 7/2015, de
30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació.
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3. Advertir que aquesta plaça d’aparcament no es podrà fer servir per complir la
reserva de plaça d’aparcament per altres edificis, d’acord amb allò que preveu
l’article 299.6 NUPGM.
4. Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 357,94 €.
5. Aprovar les liquidacions següents al senyor DADES PROTEGIDES, en concepte
de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons
pressupost presentat...............................................................................1.204,34 €
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6. ADVERTIR a la persona interessada que el termini màxim per iniciar les obres
és d’UN ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de
recepció de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en
finir qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues
corresponents no s’han començat o acabat les obres. En aquest supòsit, les
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb audiència prèvia de
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
En tot cas s’ha d’advertir l’interessat que la manca de declaració de caducitat de
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés
d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
7. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la
tramitació de qualsevol alteració cadastral.
8. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I, i al mateix
temps que aquest organisme practiqui la liquidació de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres segons OF 5 art. 6 i que d’acord amb el
pressupost presentat per l’interessat (49.766,00 €) correspon un import de
1.980,69 €.
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9. 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 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.
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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 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.

7. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició.
7.1.3. Autorització llicència obres per la finalització de la construcció
edifici plurifamiliar amb 5 habitatges, 5 places d'aparcament i 3 trasters
al carrer Pau Casals, 75.

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen,
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau,
s’haurà de sol·licitar per separat:
A la mercantil GROSCAN-98, SL, llicència urbanística per a la finalització de la
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 5 habitatges, 5 places
d’aparcament i 3 trasters al carrer Pau Casals, 75, amb ref. cadastral
0147403DF3904G0001RP.
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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 pel tresorer accidental, s’acorda:
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Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat, per import de 904,06 € així
com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment, per
un import de 1.875,00 €.
2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que, prèviament a l’inici de les obres,
l’interessat haurà d’aportar al Registre General de l’Ajuntament, o a través de
qualsevol dels mitjans alternatius, la documentació següent:
a) Projecte executiu que haurà de recollir i incorporar tota la documentació
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació d’aquest
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada
en data 23 de setembre de 2020 i 9 d’octubre de 2020, i que haurà d’estar
visat obligatòriament. Així mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic
acreditatiu de que aquest projecte executiu incorpora la documentació
tècnica presentada en la data esmentada anteriorment.
3. Aprovar les liquidacions següents a la mercantil GROSCAN-98, SL, en concepte
de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
 L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons
pressupost presentat ..........................................................................6.154,50 €
 L’OF 6, art. 6 GI T1a b), taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la longitud
de façana, segons croquis normatiu (12,50m x 365 dies) ................1.341,38 €
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 L’OF 21, art. 6.1.g, taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general................................................................40,80 €
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (5hab). .........................81,50 €
4. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció
de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en finir
qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues
corresponents no s’han començat o acabat les obres. En aquest supòsit, les
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les
actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb audiència prèvia de
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
En tot cas s’ha d’advertir l’interessat que la manca de declaració de caducitat de
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés
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d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
5. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la
tramitació de qualsevol alteració cadastral.
6. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I, i al mateix
temps que aquest organisme practiqui la liquidació de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres segons OF 5 art. 6 i que d’acord amb el
pressupost presentat per l’interessat (254.318,00 €) correspon un import de
10.121,86 €.
7. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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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 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 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.

8. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
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notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició.
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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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