
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 2021/8
Caràcter: ordinària
Data: 2 de març de 2021
Horari: 10.03 a 10.15 hores
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta 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 

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Pablo López Fernández regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
i Sr. Francisco Sánchez Sierra 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 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 
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per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i 
seguidament es passa a 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 GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 33.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 45.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 57.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 58.

3.1.5. Aprovació de factures, relació 59.

3.1.6. Aprovació de factures, relació 60.

3.1.7. Aprovació de factures, relació 61.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball entre l’Institut Mare de Déu de la Mercè i l’Ajuntament de Ripollet.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització gual carrer DADES PROTEGIDES.

4.2. Protecció del Medi:

4.2.1. Aprovació de la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del 
“pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos del parc de Massot i el camí del 
passatge de l’Ermita”, que pertanyen al Programa d’actuacions en paisatges 
naturals i urbans (PSG), del Pla d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB.
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*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/7, corresponent al dia 23 de febrer.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats de les resolucions d’Alcaldia següents:

 2021/131, de 3 de febrer, per la qual es rectifica errada material de l’acord de 
l’aprovació de la convocatòria per l’atorgament de premis a la innovació, per 
incentivar i impulsar projectes innovadors en el municipi de Ripollet, 
convocatòria 2020, impulsada pel Departament d’Empresa i Comerç de 
l’Ajuntament de Ripollet, i a l’ampliació del termini de presentació de 
sol·licituds en 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la rectificació  
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 2021/138, de 4 de febrer, per la qual es rectifica errada material de la 
convocatòria per l’atorgament de premis a l’associacionisme local, per la 
dinamització econòmica del teixit productiu, convocatòria 2020, impulsada 
pel Departament d’Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Ripollet, i 
l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds en 15 dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació de la rectificació d’errades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 33.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 33, de 3 de febrer de 2021, per un import total de 90.969,73 
euros.
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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, 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 pel coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 33, de 3 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 90.969,73 €, que comprèn les operacions 
des de la núm. 2021.2.0002305.000, per un import de 900,30 €, a nom 
d’ENDESA ENERGIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 
2021.2.0002894.000, per un import de 13,25 €, a nom d’ENDESA ENERGIA, S.A., 
SOCIEDAD UNIPERSONAL.

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

3.1.2. Aprovació de factures, relació 45.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 45, de 17 de febrer de 2021, per un import total de 37.424,05 
euros.

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 
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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 pel coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Comunitari amb el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament 
informat per la interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 45, de 17 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 37.424,05 €, que comprèn les operacions des 
de la núm. 2021.2.0002700.000, per un import de 166,48 €, a nom de PAÑOS 
RODRIGO, SL, fins a l’operació 2021.2.0004203.000, per un import de 2.615,31 
€, a nom de FERRETERÍA MARANGES, SA.

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

3.1.3. Aprovació de factures, relació 57.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 57, de 16 de febrer de 2021, per un import total de 
380.900,01 €.

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 
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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 pel coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 57, de 16 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 380.900,01 €, que comprèn les operacions 
des de la núm. 2021.2.0002690.000, per un import de 73,76 €, a nom de 
RECOSA, SL, fins a l’operació 2021.2.0004236.000, per un import de 50,82 €, a 
nom D’UTE TELEFÓNICA ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA.

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

3.1.4. Aprovació de factures, relació 58.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 58, de 17 de febrer de 2021, per un import total de 3.002,05 
euros.

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, 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 

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

Codi Segur de Validació 42bb2509cfa44a0f806b0d462bb65a5d001

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

06
/0

4/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


l’informe-proposta emès pel coordinador d’àmbit de Presidència i Democràcia 
amb el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 58, de 17 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 3.002,05 €, que comprèn les operacions des 
de la núm. 2021.2.0002725.000, per un import de 448,45 €, a nom de R.M 
JOIERS, SL, fins a l’operació 2021.2.0004012.000, per un import de 1.815,00 €, 
a nom de NERTA, SCP.

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

3.1.5. Aprovació de factures, relació 59.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 59, de 16 de febrer de 2021, per un import total d’11.205,73 
euros.

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, 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 pel coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Econòmic amb el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament 
informat per la interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 59, de 16 de febrer de 2021, així com el 
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seu pagament. L’import total és d’11.205,73€, que comprèn les operacions des 
de la núm. 2021.2.0002718.000, per un import de 44,61 €, a nom de WATER 
FIRE, SL, fins a l’operació 2021.2.0004257.000, per un import de 4.416,50 €, a 
nom de L’OLIVERA, SCCL.

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

3.1.6. Aprovació de factures, relació 60.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 60, de 15 de febrer de 2021, per un import total de 62.655,59 
euros.

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, 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 coordinadora d’àmbit de Drets Socials amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 60, de 15 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 62.655,59 €, que comprèn les operacions des 
de la núm. 2021.2.0002706.000, per un import de 108,90 €, a nom de RÓTULOS 
ROMO, SL, fins a l’operació 2021.2.0004216.000, per un import de 22.241,10 €, 
a nom de GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL.
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2. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

3.1.7. Aprovació de factures, relació 61.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions núm. 61, de 19 de febrer de 2021, per un import total de 55.296,76 
euros.

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, 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 pel coordinador d’àmbit de Governança amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 61, de 19 de febrer de 2021, així com el 
seu pagament. L’import total és de 55.296,76 €, que comprèn les operacions des 
de la núm. 2021.2.0002707.000, per un import de 8,13 €, a nom d’OFFICE24 
SOLUTIONS, SL, fins a l’operació 2021.2.0004117.000, per un import de 
21.125,56 €, a nom d’EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU.

2. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 
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3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre l’Institut Mare de Déu de la Mercè i l’Ajuntament 
de Ripollet.

L’Ajuntament de Ripollet té formalitzat el Conveni de pràctiques amb l’Institut 
Mare de Déu de la Mercè, amb l’objectiu de la realització de la formació pràctica 
en centres de treball per a estudiants de grau superior de So per a Audiovisuals i 
Espectacles, i de conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap de 
Persones i Organització amb el vistiplau de la regidora delegada, s’acorda:

1. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball d’alumnes de l’Institut Mare de Déu de la Mercè i l’Ajuntament. 

2. Aprovar el conveni per a la realització de 220 hores de pràctiques externes, 
que es portaran a terme a l’Ajuntament de Ripollet, des del 8 de març de 2021, 
a favor de l’alumne de l’Institut Mare de Déu de la Mercè, senyor DADES 
PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES. Les pràctiques es faran segons les 
condicions establertes a l’esmentat conveni, sota la supervisió del tutor Sr. 
DADES PROTEGIDES. 

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització gual carrer DADES PROTEGIDES.

Fets 

1. En data 27 de setembre de 2019, el senyor DADES PROTEGIDES,   presenta 
al Registre General de l’Ajuntament, entrada núm. 15814, instància per 
autorització de gual al carrer DADES PROTEGIDES, alhora que sol·licita les 
obres per instal·lar el gual, expedient amb referència 2019/5805.  

2. En data 22 d’octubre de 2019, la Policia Local emet informe en el que dóna 
compte, que si es reuneixen les condicions exigides per llei i per les 
ordenances municipals no hi ha inconvenient en autoritzar el gual. 

3. En data 15 de setembre de 2020, es notifica telemàticament a la persona 
interessada, requeriment per a l’esmena de deficiències, d’acord amb 
l’informe tècnic, de data 9 de març de 2020.
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4. En data 5 d’octubre de 2020, registre entrada núm. 13005, en resposta al 
requeriment, l’interessat presenta documentació. 

5. En data 18 de novembre de 2020, els Serveis tècnics municipals emeten 
informe favorable. 

Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.  

2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 
preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Ban d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, publicat en la web de l’Ajuntament.

5. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic. 

6. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

7. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria. 

Els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els 
informes emesos i, en exercici de les competències que atribueix l’article 21 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, en tant que 
competència delegada a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt 
Cinquè, apartat 2b) i 4b) de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, 
i de conformitat amb l’informe-proposta emès per l’arquitecte municipal i la 
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TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, 
s’acorda: 

1. Exp. 2019/5805. Atorgar llicència d’obres per instal·lació de gual permanent, 
al senyor DADES PROTEGIDES, amb una llargària de 3,00 ml al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb ref. cadastral 9448723DF2994G0002AS, d’acord amb la 
instància presentada i els informes emesos.   

Prescripcions: 
1) Durant l’execució de les obres es donarà compliment al que ve establert en 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Real 
decret legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2) La longitud del gual en cap cas superarà la longitud de la porta d’entrada de 
vehicles en més d’un 25%, (3,00 ml) incloses les peces de transició entre 
vorada recta i inclinada. Es realitzaran les obres de rebaix de la vorera segons 
el (Model A), aprovat per la Junta de Govern Local en data 27 de desembre 
de 2007.  

3) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la seva comprovació.
4) Una vegada realitzada la inspecció i executades correctament les obres, es 

podrà retirar la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00 €. 

2. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
MES i per acabar-les de TRES MESOS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquest acord. 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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3. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

- Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
- Amb dos sacs durant 2 dies. 

D’acord amb el punt 1.k) del ban d’obres d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

4. Atorgar llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), d’una 
llargària de 3,00 ml, al senyor DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES 
21, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals.  

5. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

6. Aprovar les liquidacions que se’n deriven de la llicència d’obres, que tenen 
caràcter provisional, i, que s’adjunten com Annex I, amb independència de la 
quota anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança fiscal en vigor. 

Taxa atorgament de la llicència OF 21, art.6 1a ........................................30,00 €
Taxa ocupació via pública 2 sacs 2 dies OF 6, Grup I, t-3a-b .....................9,80 €

7. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves. 

8. Notificar aquest acord a la persona interessada, així com a la l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes d’incloure 
el gual en el Padró municipal de guals i reserves i, que siguin tramitades les 
liquidacions corresponents segon annex 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 estimat pels serveis tècnics 
(600,00 €) correspon un import de 23,88 €.

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 
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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.

10. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via 
administrativa, pot interposar recús 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. 

4.2. Protecció del Medi:

4.2.1. Aprovació de la minuta de Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del “pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels 
accessos del parc de Massot i el camí del passatge de l’Ermita”, que pertanyen 
al Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), del Pla 
d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB.

Fets

1. En data 13 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Ripollet, va aprovar la “Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i 
Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema 
fluvial”.

2. En data 23 de novembre de 2020, el tècnic del Projecte per a la recuperació 
del riu Ripoll i Sec i la tècnica de Protecció del Medi de l’Ajuntament, emeten 
informe sobre l’aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del “pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels 
accessos del parc de Massot i el camí del passatge de l’Ermita”, que pertanyen al 
Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), del Pla 
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d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB, i el qual es transcriu 
literalment a continuació: 

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
DEL “PAS FLUVIAL SOBRE EL RIU SEC I ARRANJAMENT DELS ACCESSOS 
CORRESPONENTS DES DEL PARC DEL MASSOT I EL CAMÍ DEL PASSATGE DE 
L’ERMITA”. PROGRAMA D'ACTUACIONS EN PAISATGES NATURALS I URBANS 
(PSG) DEL PLA D'INVERSIONS METROPOLITÀ 2016-2019 DE L’AMB.

Introducció

En data 13 de juny de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet va 
aprovar la “Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas 
per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial”.

La memòria, va ser redactada per l'Enginyera Tècnica de Protecció del Medi d'aquest 
Ajuntament, per servir de guia a la redacció dels diferents projectes que 
desenvoluparan cada una de les actuacions incloses  i que, contempla les directrius, 
actuacions i treballs a dur a terme per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i 
Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema 
fluvial.

Una de les accions incloses, correspon a la construcció d’un pas fluvial sobre el riu 
Sec i a l’arranjament dels accessos corresponents des del Parc del Massot i el camí 
del passatge de l’Ermita i objecte del present conveni.

Aquest conveni s’emmarca dins el Programa d’actuacions de millora del paisatge 
natural i urbà  (en endavant, PSG) que forma part del Pla d’Inversions Metropolità 
2016-2019 aprovat definitivament pel Consell Metropolità de data 29 de març de 
2016.

Antecedents

En febrer de 2018 es redacta la memòria valorada “Instal·lació d’un pas fluvial 
sobre el riu Sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc Massot i el 
camí del passatge de l’Ermita” (Exp. 2019/4365). Actuació que es basa en els 
objectius descrits en el Document estratègic per la definició dels projectes del PSG 
(exp. 2511/16).

En data 6 de febrer de 2018 es va acceptar en JGL la decisió de sol·licitar incloure 
aquest projecte dins de l’esmentat PSG.
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La participació, en aquest programa, comportava el compromís de cofinançament 
per ambdues administracions. L'import de l'obra es va quantificar, segons memòria 
valorada, en un import de 257.500,00 €, no definitiu donat que el projecte no estava 
finalitzat. El finançament d'aquesta, quedava repartit segons les següents 
obligacions: el 75% per part de l'AMB (193.125,00 €) i el 25% per part de 
l'Ajuntament (64.375,00 €). Aquest compromís es va fer efectiu amb la signatura 
de la corresponent "Carta de compromís" signada el 27 de febrer de 2018.

Per la seva banda, el finançament de l'Ajuntament aniria a càrrec del Programa de 
Meses de Concertació del Pla de Xarxes de Govern Local 2016-2019 de la Diputació 
de Barcelona, d'un global concedit de 300.000,00 €.

En data 2 de maig de 2018 la Comissió Directora del PSG va acordar les actuacions 
que quedaven incloses dins la 2a convocatòria del Programa, aprovades 
posteriorment per Decret de Gerència núm. 1080/2018 de 24 de maig de 2018. La 
relació d’actuacions estableix el percentatge del cost total de cadascuna que es 
finançarà amb càrrec al PSG, ja que és característica d’aquest que totes les 
actuacions siguin cofinançades entre l’AMB i els ajuntaments.

En data 29 de maig de 2018 la Comissió Directora del PSG de l'AMB va informar a 
l'Ajuntament de Ripollet la decisió d'incloure dins el citat programa metropolità, 
definida a les bases del procés participatiu municipal (segona convocatòria), el 
projecte "d'Instal·lació d'un pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos 
corresponents des del parc Massot i el camí del passatge de l'Ermita".

El programa PSG guanyat només permetia finançar les obres de la construcció del 
gual, no la remodelació de la zona de parc, també sol·licitada, per a aquesta altra 
actuació, en data 13 de novembre de 2019 els tècnics de l’AMB van fer entrega de 
l’avantprojecte del Parc Fluvial del Massot. Com a avantprojecte, la proposta 
definitiva al parc queda oberta, però determina una solució viable al gual sobre el 
riu Sec. 

En data 30 de juliol de 2020 es rep el projecte del Pas fluvial sobre el riu Sec i 
arranjament dels accessos corresponents des del Parc del Massot i el camí del 
passatge de l’ermita (exp. 900539/19). En data 23 de setembre de 2020, des de 
l’Ajuntament, es dona el vistiplau al projecte per a que AMB pugui procedir amb la 
seva aprovació. 

En data 03 de novembre de 2020 l’AMB emet notificació sobre la seva resolució 
d’aprovar inicialment el projecte executiu abans esmentat, redactat per l’arquitecta 
DADES PROTEGIDES de la Coordinació General d’Innovació i Infraestructures de 
l’AMB, amb un pressupost d’execució de 257.498,25 € (Base: 212.808,47 €, més 
IVA: 44.689,78 €).  
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En data 05 de novembre de 2020 l’AMB fa arribar a l’Ajuntament de Ripollet el text 
definitiu de l’esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del “Pas fluvial 
sobre el riu Sec i arranjament dels accessos corresponents des del Parc del Massot i 
el camí del passatge de l’Ermita” (adjunt a l’expedient 2020/4365) amb un 
pressupost d’execució de 257.498,25 € (IVA inclòs). Així com la voluntat, d’aquesta 
administració, de ser aprovat per la seva Junta de Govern del 24 de novembre de 
2020. 

En aquesta proposta, s’especifiquen les diferents aportacions que s’estableixen de 
la següent forma: l’AMB aportarà el 75% i l’Ajuntament de Ripollet aportarà el 25% 
del pressupost d’execució previst. Aquests percentatges de finançament s’aplicaran 
a totes i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin. L’aportació de 
l’AMB, de 193.123,69 € (IVA inclòs), es finançarà amb l’assignació econòmica del 
PSG 2016-2019 per aquesta actuació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
correspongui del pressupost de l’AMB per a l’any 2021.

D’altra banda, l’AMB, en la seva proposta de conveni, indica que l’aportació de 
l’Ajuntament de Ripollet, de 64.374,56 € (IVA inclòs), es finançarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària que correspongui del pressupost de l’Ajuntament de 
Ripollet per a l’any 2021, i que haurà d’aportar l’acord de compromís de dotar la 
seva aportació de 64.374,56 € (IVA inclòs) en el pressupost per a l’any 2021.

Proposta

Per continuar les tramitacions necessàries perquè s’executi l’obra es proposa:

ÚNIC. Que l’Ajuntament aprovi la minuta del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de 
les obres del “Pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos corresponents 
des del Parc del Massot i el camí del passatge de l’Ermita”.>>

Fonaments de dret

1. L’AMB actua en base a les competències previstes als articles 13 i 14 F de la 
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. L’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
estableix com competències municipals les referides a la matèria del medi 
ambient urbà.

3. Quan a la disponibilitat dels terrenys, l’article 95 del Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, diu 
literalment en l’apartat 3: “La resolución de aprobación del deslinde será titulo 
suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad 
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contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular 
registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título 
suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los 
bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares 
de los derechos inscritos afectados podran ejercitar las acciones que estimen 
pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva 
la correspondiente reclamación judicial”. D’acord amb l’àmbit del projecte, les 
actuacions es desenvolupen sempre al pas fluvial sobre el riu Sec, en terrenys 
qualificats com a Sistema Hidrogràfic. Aquests terrenys són una zona on, tot 
i tenir diverses referències cadastrals, són dins l’àmbit del  domini públic 
hidràulic, en el termes que el defineix l’article 95 del Reial decret legislatiu 
1/2001.

4. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de 
col·laboració, mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es 
preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
d’altres preceptes d’aplicació.

5. D’entre les obligacions que haurà d’assumir la corporació destacar que 
segons preveu la clàusula Quarta, apartat b), l’Ajuntament es compromet a 
aportar un finançament al servei de 64.374,56 € (IVA inclòs), corresponent 
al 25% del pressupost d’execució, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
404.1721.76400 “aportació AMB PSG_3 pas fluvial sobre el riu Sec”, aprovada 
inicialment en sessió plenària de 17 de desembre de 2020, del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2021.

En conseqüència, aquest finançament té el seu encaix legal en el supòsit 
d’atorgament directe per procediment extraordinari que preveu la lletra a) 
de l’article 22.2 de la Llei de subvencions.

6. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec 
al pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció 
de fons, o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap 
intervenció prèvia.

7. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat cinquè de la seva part dispositiva, respecte les atribucions en 
matèria de subscripció de convenis de col·laboració amb altres 
administracions, així com amb entitats i particulars.
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Els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els 
informes tècnics i jurídics emesos, i en exercici de les competències que atribueix 
l’article 21.1. lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i de conformitat amb 
l’informe-proposta emès per la tècnica de Medi Ambient i la TAG de Serveis 
Jurídics amb el vistiplau del regidor delegat de Protecció del Medi, prèviament 
informat per la interventora, s’acorda:  

1. Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del “pas 
fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos del parc de Massot i el camí del 
passatge de l’Ermita”, que pertanyen al Programa d’actuacions en paisatges 
naturals i urbans (PSG), del Pla d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB:

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PAS 
FLUVIAL SOBRE EL RIU SEC I ARRANJAMENT DELS ACCESSOS CORRESPONENTS DES 
DEL PARC DEL MASSOT I EL CAMÍ DEL PASSATGE DE L’ERMITA. PSG 2016-2019

R E U N I T S

L’Il·lm. Sr. Jose Maria Osuna López, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, 
amb NIF P0817900D i domicili al carrer Balmes, 2 de Ripollet, en execució de les 
atribucions que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra. 
Helena Muñoz Amorós secretaria de l’Ajuntament, en funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, i en exercici de 
les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que dóna fe de 
l’acte, i en execució de l’acord de ............................. de data ....................................... 
d’aprovació d’aquest conveni

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 31 de juliol 
de 2019, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant AMB, que actua 
en nom i representació d’aquesta entitat, amb NIF P0800258F i domicili al carrer 62 
núm. 16-18, de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la 
Junta de Govern de data ............................................. d’aprovació d’aquest conveni, assistit 
pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
nomenat per Decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les 
funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 
de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb 
habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal 
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preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda 
capacitat per a pactar i obligar-se,

M A N I F E S T E N

I. El Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà, en endavant PSG, 
és un programa que forma part del Pla d’Inversions Metropolità 2016-2019 aprovat 
definitivament pel Consell Metropolità de data 29 de març de 2016.

II. En data 31 d’octubre de 2017 el Consell Metropolità va aprovar la modificació del 
Document estratègic per a la definició dels projectes a realitzar dins del marc del 
PSG i les Pautes del procés de participació municipal perquè els diferents 
ajuntaments presentessin propostes d’actuacions a desenvolupar dins el marc del 
PSG.

III. L’Ajuntament de Ripollet va proposar, com a actuació a considerar dins el PSG, les 
obres d’Instal·lació d’un pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos 
corresponents des del parc Massot i el camí del passatge de l’Ermita.

IV. En data 2 de maig de 2018 la Comissió Directora del PSG va acordar les actuacions 
que quedaven incloses dins la 2a convocatòria del Programa, aprovades 
posteriorment per Decret de Gerència núm. 1080/2018 de 24 de maig de 2018. La 
relació d’actuacions estableix el percentatge del cost total de cadascuna que es 
finançarà amb càrrec al PSG, ja que és característica d’aquest que totes les 
actuacions siguin cofinançades entre l’AMB i els ajuntaments.

V. Les obres del pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos corresponents 
des del parc del Massot i el camí del passatge de l’Ermita han estat incloses en el 
PSG i correspon signar un conveni per definir el finançament de l’actuació.

VI. L’Ajuntament actua en base a les competències previstes a l’article 25.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de règim local, que preveu que els 
municipis tenen competència en matèria de medi ambient urbà i d’acord amb la 
interpretació que l’ACA fa de l’article 28.4. de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del pla 
hidrològic nacional, el qual preveu que les actuacions en llera pública situades en 
zones urbanes correspondran a les administracions competents en matèria 
d’ordenació del territori i urbanisme sens perjudici de les competències de 
l’administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic.
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VII. L’AMB actua en base a les competències previstes als apartats 2 i 5 de l’article 13 i 
la lletra F de l’article 14 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració que 
es regirà mitjançant les següents:

C L À U S U L E S

Primera. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet i l’AMB per al finançament de les obres del projecte “pas fluvial sobre el riu Sec 
i arranjament dels accessos corresponents des del parc de Massot i el camí del passatge 
de l’Ermita”.

L’esmentat projecte ha estat redactat per la Coordinació General d'Innovació i 
Infraestructures de l'Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB amb un pressupost d’execució 
de 257.498,25 €, IVA inclòs.

Segona. L’AMB durà a terme la licitació i contractació de les obres així com la direcció i 
el control de les mateixes, garantint-ne la coordinació tècnica amb l’Ajuntament.

Tercera. Les aportacions de l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet s’estableixen de la forma 
següent: l’AMB aportarà el 75% i l’Ajuntament de Ripollet aportarà el 25% del 
pressupost d’execució previst. Aquests percentatges de finançament s’aplicaran a totes 
i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin.

Quarta. a) L’aportació de l’AMB, de 193.123,69 €, es finançarà amb l’assignació 
econòmica del PSG 2016-2019 per aquesta actuació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que correspongui del Pressupost de l’AMB per a l’any 2021.
b)  L’aportació de l’Ajuntament de Ripollet, de 64.374,56 €, es finançarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària que correspongui del Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet 
per a l’any 2021.

Cinquena. L’Ajuntament haurà d’aportar l’acord de compromís de dotar la seva 
aportació de 64.374,56 € en el Pressupost per a l’any 2021.

Sisena. L’Ajuntament efectuarà la seva aportació mitjançant pagaments parcials i 
proporcionals, en el termini màxim de 30 dies, des que l’AMB li notifiqui la recepció de 
les certificacions d’obra o de qualsevol factura que l’obra generi.

Setena. En cas d’existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de 
contracte o altres despeses relacionades amb l’obra no incloses en l’import indicat a la 
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clàusula primera, es finançaran amb la distribució percentual establerta a la clàusula 
tercera. 

Vuitena. En cas d’existir una baixa en la certificació final de l’obra, l’estalvi s’aplicarà 
segons els percentatges previstos a la clàusula tercera. 

Novena. Un cop finalitzades les obres, les mateixes seran lliurades a l’Ajuntament que 
les acceptarà i n’assumirà el posterior manteniment.

Desena. El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis de 
lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir abans i millor 
l’objecte del mateix.

Onzena. Atès que l’objecte del conveni és el cofinançament de l’execució de les obres 
esmentades, els mecanismes de seguiment, vigilància i control del mateix seran els 
següents:

 Pel que fa al procés de contractació, l’AMB informarà a l’Ajuntament de tots els 
tràmits essencials.

 L’AMB convidarà als representants municipals a les reunions preparatòries d’inici 
d’obres, inclosa la que s’efectua en el lloc de l’obra,  en les que participen tots els 
agents implicats en l’execució de les mateixes.

 L’AMB, l’Ajuntament i tots els agents implicats signaran l’acta de replanteig de les 
obres.

 L’AMB, l’Ajuntament i tots els agents implicats assistiran a les visites d’obra (mínim 
una setmanal). 

 La Intervenció de l’AMB enviarà les certificacions mensuals d’obra a la Intervenció 
de l’Ajuntament, reclamant-li el percentatge de finançament establert al conveni.

 L’Ajuntament efectuarà els pagaments al ritme d’execució de les obres i en els 
terminis establerts al conveni.

 L’AMB, l’Ajuntament i tots els agents implicats signaran l’acta de recepció de les 
obres.

Un cop aprovada la certificació final d’obra per part de l’òrgan de contractació de l’AMB,  
la Intervenció de l’AMB enviarà a la seva homòloga de l’Ajuntament el certificat de 
l’acord, l’informe tècnic justificatiu, la darrera factura de les obres i el càlcul de la 
liquidació de l’aportació definitiva del finançament municipal a les obres.  Amb aquest 
tràmit finalitzarà el seguiment d’aquest conveni.

Dotzena. En cas de controvèrsies en la interpretació i compliment del conveni s’arbitrarà 
una comissió mixta per resoldre-les, amb representants d’ambdues parts. 
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En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 
interpretació, aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tretzena. La col·laboració que regula aquest conveni tindrà una durada màxima de 
quatre anys a partir de la seva signatura. En el supòsit en què transcorregut el citat 
termini restessin obligacions pendents, s’arbitrarà l’aprovació d’una pròrroga de la 
vigència del conveni, establint-se de mutu acord la durada de la mateixa, amb un 
termini màxim de 4 anys.

Catorzena. El conveni es resoldrà per les causes següents:

1. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
2. Comú acord entre les parts.
3. A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part. En aquest 

supòsit, la part complidora haurà de requerir a la incomplidora per tal que atengui 
les obligacions contretes en el termini que la part complidora consideri raonable. En 
cas de no atendre el requeriment, la part incomplidora haurà de fer front a les seves 
obligacions  econòmiques no ateses més els interessos legals en concepte 
d’indemnització.

4. Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.

Quinzena. La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament del títol preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els capítols I i II del títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, l’article 13.5 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i d’altres preceptes d’aplicació.

Setzena. L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i 
n’impulsarà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes 
les parts signatàries.>>

2. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per la seva 
signatura i de quants altres documents se’n puguin derivar.

3. Notificar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el present acord i comunicar al 
Departament de Serveis Econòmics.

4. Condicionar l’executivitat de l’acord a la signatura del conveni pels dos 
representants de les respectives entitats, en exercici de les potestats suspensives 
de l’executivitat dels actes prevista en l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, i en tant que, segons determina l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 
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d’agost, els convenis obliguen des del moment de la signatura si no disposa una 
altra cosa.

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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