
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 2021/38
Caràcter: ordinària
Data: 2 de novembre de 2021
Horari: 10.11 a 10.25 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

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. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

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 
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.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 341 –Governança–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 376 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 396 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.4. Aprovació definitiva crèdits incobrables (fallits), a proposta de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Aprovació i signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Associació 
d’Empreses de Ripollet i l’Ajuntament de Ripollet, per al desenvolupament 
d’accions de suport a les empreses dels polígons industrials i altres àrees 
d’activitat econòmica del municipi. 

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació: 

5.1.1. Aprovació de la tercera addenda del Conveni del Pla educatiu d’entorn (PEE) 
2021-2022.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació de pilones retràctils (exp. 2021/7759).

5.2.2. Instal·lació pilones al carrer Pedraforca.

5.2.3. Peatonalització del carrer Isabel la Catòlica, entre el carrers General Prim i 
Isabel La Catòlica fins al núm. 12.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat Club Tenis Taula Ripollet, per a activitats esportives.
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6.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat AMPA Escola Escursell, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
per a ús exclusiu (exp. 2020/3895).

7.1.2. Baixa del Padró municipal llicència de gual carrer Jaume I, 2.

7.1.3. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer DADES PROTEGIDES.

7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de substitució de la 
coberta de fibrociment de l’edifici de la Brigada Municipal d’Obres.

7.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres d’instal·lació de cel 
ras o illes fono absorbents als menjadors de les escoles de primària.

Urgència:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Determinació dels candidats seleccionats per passar a la segona fase del 
concurs de projectes amb intervenció de jurat, que ha de regir la selecció de la 
proposta per a la redacció del Projecte bàsic i executiu, i l’estudi de seguretat i 
salut de les obres per a la construcció d’una residència de persones grans i centre 
de dia i el seu entorn, en la parcel·la situada entre les avingudes de Catalunya i 
Mediterrani i els carrers Puigmal i Barberà del Vallès, del municipi de Ripollet.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/37, corresponent al dia 26 d’octubre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/1489, de 13 de setembre, pel qual s’aproven els cànons corresponents 
al mes de maig de 2021, dels contractes administratius especials del servei 
de bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
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instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial del mes de 
maig de 2021, amb un import total de 2.270 €.

 2021/1618, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives, per a la vetllada de boxa a la Federació Catalana 
de Boxa Amateur del dia 10 d’octubre de 2021. Cessió que està exempta de 
taxa, per tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre tot i que haurà de 
formular-se liquidació de la taxa corresponent a neteja, per un import total 
de 231,40 €.

 2021/1646, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova l’autorització d’ús a l’entitat 
Centre Ocupacional Aspasur (Fundació Privada Pro Persones amb 
discapacitat intel·lectual Catalònia), amb NIF G58682196, de dos pistes de 
bàsquet cobertes i dos vestuaris (un per nois i un per noies) al Pavelló Joan 
Creus, i el camp de futbol set (camp de l’industrial) de Ripollet. El termini de 
l’autorització d’ús serà els dies lectius del període el calendari escolar aplicat 
serà del divendres 17 de setembre de 2021 al divendres 17 de juny de 2022 
(excepte les vacances de nadal i setmana santa), les pistes de bàsquet en 
horari de divendres de 09.30 a 12.30 hores i el camp de futbol set els dilluns, 
dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15.00 a 16.45 hores. Cessió amb 
reducció de la taxa fins al 100 %,  segons allò que estableix  l’article 7.6 
referent a  escoles i instituts del municipi que sol·licitin l’ús de les 
instal·lacions esportives (sense personal), per a activitats incloses dins la 
seva planificació educativa anual, de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora 
de la taxa per la prestació de serveis esportius.

 2021/1681, de 13 d’octubre, pel qual s’aprova la baixa del rebut del Padró 
d’abonament del poliesportiu municipal, per errors d’enregistrament del mes 
d’agost de 2021, per import total de 11,38 € i, si escau, que es retorni el rebut 
al mateix compte que es va cobrar.

 2021/1683, de 13 d’octubre, pel qual s’aproven els cànons corresponents al 
mes de juny de 2021, dels contractes administratius especials del servei de 
bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial del mes de 
maig de 2021, amb un import total de 2.270 €.

 2021/1686, de dia 13 d’octubre, pel qual s’aprova el Padró d’abonaments al 
poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes d’octubre de 2021, 
per un import total de 93.762,24 €.

 2021/1687, de dia 13 d’octubre, pel qual s’aprova el Padró de l’escola de 
natació del mes d’octubre al poliesportiu municipal, per un import total de 
708,07 €.
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 2021/1688, de 13 d’octubre, pel qual s’aprova la baixa del rebut del Padró 
d’abonament del poliesportiu municipal, per errors d’enregistrament del mes 
d’agost de 2021, per import total de 16,25 € i, si escau, que es retorni el 
rebut al mateix compte que es va cobrar.

 2021/1716, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la liquidació d’abonaments 
al poliesportiu municipal del mes de setembre de 2021, amb un import total 
de 3.797,88 €.

 2021/1717, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova l’acceptació de l’ajut econòmic 
de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021, 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per l’actuació 
“DID Ripollet 2021”, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 
1.500,00 euros.

 2021/1718, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova la devolució de l’import de 
l’activitat de natació bàsica, per a infants de 2 anys al poliesportiu municipal 
de rebuts no domiciliats, temporada 2019/2020, per l’estat d’alarma, per un 
import total de 56 €.

 2021/1732, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova l’acceptació de la concessió de 
la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 
12343/2021, de concurrència competitiva, destinada a impulsar les 
programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al 
Protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació 
de Barcelona, que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades 
de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer 
semestre de 2021, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 
2.236,00 €.

 2021/1733, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova l’acceptació de d’ajut econòmic 
de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per l’actuació 
“2021 Repensant nous horitzons”, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per un 
import de 3.500,00 €.

 2021/1788, de 27 d’octubre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives per a la presentació dels equips de la temporada 
2021-2022, de l’Escola de Fútbol Base Ripollet el dia 5 de novembre de 2021. 
Cessió que està exempta de taxa, per tractar-se d’una entitat sense ànim de 
lucre.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 341 –Governança–.

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000341R, de 15 de setembre de 2021, per un 
import total de 18.870,91 €.

Fonaments de dret

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

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000341R, de 15 de setembre 
de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 18.870,91 €, que 
comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0015671.000, per un import de 
1.034,01 €, a nom de ECO ALFA TELECOM, SL, fins a l’operació 
2021.2.0022856.000, per un import de 4.529,33 €, a nom de LEFEBVRE–EL 
DERECHO, SA.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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3.1.2. Aprovació de factures, relació 376 –Desenvolupament Comunitari–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000376R, de 25 d’octubre de 2021, per un import 
total de 1.200,00 €.

Fonaments de dret

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

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000376R, de 25 d’octubre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 1.200,00 €, amb l’operació 
núm. 2021.2.0023654.000, per un import de 1.200,00 €, a nom de Associació 
musical Kanyapollet.

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

3.1.3. Aprovació de factures, relació 396 –Desenvolupament Econòmic–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000396R, de 25 d’octubre de 2021, per un import 
total de 12.477,20 €.
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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 abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000396R, de 25 d’octubre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 12.477,20 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0022931.000, per un import de 1.597,20 
€, a nom de l’Eixida del Teler, SCCL., fins a l’operació 2021.2.0023437.000, per 
un import de 3.920,00 €, a nom de Society and neurobusiness experience, SL.

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

3.1.4. Aprovació definitiva crèdits incobrables (fallits), a proposta de 
l’Organisme de Gestió Tributària.

Fets

1. Examinades les propostes de declaracions de crèdits Incobrables 
presentades, per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), ens que té 
delegada la gestió dels tributs locals de la corporació.

2. Revisada la documentació adjunta, s’ha comprovat que s’han practicat totes 
les accions necessàries, per poder aprovar cadascun dels expedients 
presentats com a crèdits incobrable, així com donar-los de baixa en la 
comptabilitat municipal.

3. El 20 d’octubre de 2021, el tresorer accidental emet informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu.
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Fonaments de dret

Els arts. 163 i 166 del Reglament general de recaptació.
 
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Aprovar, declarar crèdits Incobrables i donar de baixa en la comptabilitat 
municipal, els crèdits dels expedients instruïts per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, per un import total 200.726,45 €, que 
es relacionen a continuació, fent referència al número de factura i import 
presentat per l’ORGT:

Factura núm. 20001, per un import de 77.494,21 €
Factura núm. 20003, per un import de 72.158,58 €
Factura núm. 20005, per un import de 45.024,94 €
Factura núm. 20006, per un import de 6.048,72 €

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Aprovació i signatura del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Associació d’Empreses de Ripollet i l’Ajuntament de Ripollet, per al 
desenvolupament d’accions de suport a les empreses dels polígons 
industrials i altres àrees d’activitat econòmica del municipi.

Fets

1.  Un dels eixos prioritaris d'actuació de l’Ajuntament de Ripollet és la 
promoció de les polítiques de dinamització del teixit productiu local, 
considerant en concret que és necessari afavorir un sòl industrial de qualitat 
i una adequada dotació de serveis per tal de millorar la competitivitat de les 
empreses que hi són presents, amb la finalitat de potenciar els polígons 
industrials i poder atraure noves activitats empresarials al territori, per, en 
definitiva, afavorir el desenvolupament econòmic del municipi.

2. Per tal de desenvolupar accions de suport a les empreses dels polígons 
industrials i altres àrees d’activitat econòmica, l’Ajuntament de Ripollet, 
juntament amb l’Associació d’Empreses de Ripollet (AER), com a entitat 
independent i sense ànim de lucre i com a interlocutora en les 
problemàtiques comuns a totes les empreses, empresàries i propietàries de 
finques associades de les empreses de Ripollet, han manifestat la necessitat 
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d’establir un marc de cooperació i coordinació per tal d’assolir la màxima 
eficàcia dels objectius comuns.

3. L’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 158 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, 
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de 
les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

4. Per tal de portar a terme l’actuació de referència s’ha redactat la minuta d’un 
conveni específic de col·laboració que es transcriu literalment en la part 
resolutiva d’aquest acord que servirà per establir un marc de relacions i 
compromisos entre l’Ajuntament de Ripollet i l’AER, en el desenvolupament 
d’accions i propostes dins de l’àmbit d’actuació i que no suposarà cap cost 
econòmic per part d’ambdues parts.

5. D’acord amb la clàusula tercera del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i l’AER, es constitueix una comissió de seguiment i 
valoració que coordinarà les relacions entre les dues parts, que estarà 
formada per dos representants designats per l’AER i dos representants 
designats per l’Ajuntament de Ripollet.

6. El 21 d’octubre de 2021, la tècnica d’Empresa emet informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

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

2. 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.

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

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

5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

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

1. Aprovació i signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Associació 
d’Empreses de Ripollet i l’Ajuntament de Ripollet, per al desenvolupament 
d’accions de suport a les empreses dels polígons industrials i altres àrees 
d’activitat econòmica del municipi, que tot seguit es transcriu:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT  DE RIPOLLET I 
L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE RIPOLLET PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS 
DE SUPORT A LES EMPRESES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS I ALTRES ÀREES 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI.

REUNIDES

D’una part, Jose Maria Osuna López, com a alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, en virtut 
de l’acord de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Ripollet de 15 de juny de 
2019.

I de l'altra part, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, en la seva 
qualitat de president de l'Associació d'Empreses de Ripollet.

Assistits per la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la senyora Helena Muñoz Amorós, 
qui dóna fe de l’acte d’acord amb el que preveuen els articles 92.bis a) de la Llei 7/1985, 
en relació amb el 54.1.b) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 
173 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’art. 3. 2 h) del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, del règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Ripollet (en endavant Ajuntament) 
amb domicili social al carrer Balmes, 2, 08291 de Ripollet amb número de NIF 
P0817900D, de conformitat amb allò establert a l’article 21 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.

El segon, en nom i representació de l’Associació d’Empreses de Ripollet (en endavant 
Associació) amb domicili social al carrer Pau Casals, 35 de Ripollet, i amb NIF 
G67370965, de conformitat a allò que consta als estatuts de l’Entitat de data 
30/07/2019 i inscrita al Registre d´Associacions de l’Ajuntament de Ripollet amb el 
número 66099.
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Helena Muñoz Amorós, Secretària de l’Ajuntament de Ripollet.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a 
l'atorgament d'aquest conveni marc, i a l'efecte

EXPOSEN

Primer. Que l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 158 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, contemplen, entre les tècniques 
de participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels ciutadans.

Segon. Que l’Ajuntament de Ripollet té com a un dels eixos prioritaris d'actuació la 
promoció de les polítiques de dinamització del teixit productiu local, considerant en 
concret que és necessari afavorir un sòl industrial de qualitat i una adequada dotació de 
serveis per tal de millorar la competitivitat de les empreses que hi són presents, i per tal 
de poder atraure noves activitats empresarials al territori.

Tercer. Que l'Associació d'Empreses de Ripollet, és una és una entitat independent i 
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G67370965.

Que va ser creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya i està inscrita amb el número 66099 al Registre de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya.

Que la finalitat de l’associació, d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, és la d'ajudar 
al desenvolupament de les empreses associades ubicades al municipi en qualsevol dels 
àmbits de la gestió empresarial, de promoure les relacions interempresarials i la 
cooperació entre les mateixes, i de servir com a interlocutora amb les administracions 
per tal de mantenir i potenciar els polígons industrials i comercials, per, en definitiva 
afavorir el desenvolupament econòmic.
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Quart. Que ambdues parts manifesten la necessitat d'establir un marc de cooperació i 
coordinació per tal d'assolir amb la màxima eficàcia els objectius comuns de millora dels 
serveis dels polígons i demés àrees d’activitat econòmica, la seva promoció i la 
cooperació entre les empreses que hi són ubicades.

Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració, 
amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment d'un marc de relacions i compromisos entre 
l'Ajuntament de Ripollet i l'Associació d'Empreses de Ripollet, amb l'objectiu de 
desenvolupar accions de millora dels polígons industrials i altres àrees d'activitat 
econòmica del municipi que allotgen iniciatives empresarials de caràcter industrial i de 
serveis a les empreses,  i per a la competitivitat de les empreses que hi són ubicades.

En aquest sentit, de conformitat amb els estatus de l’Associació, l’objecte del present 
conveni és el reconeixement de l’Associació d’Empreses de Ripollet com a interlocutora 
en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresàries i propietàries de finques 
associades de les empreses de Ripollet.

Segona. Àmbit general de les accions.
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d'aquest conveni hauran d'estar 
compreses dins els àmbits següents:

a. Creació, millora i conservació de la base de dades i directori de les empreses i naus 
industrials (ocupades i buides) dels polígons industrials i d’altres àrees d’activitat 
econòmica del municipi.

b. Promoció i difusió de l'Associació d'Empreses de Ripollet.
c. Suport i assessorament tècnic a I’ Associació d'Empreses de Ripollet en l’accés a la 

informació sobre recursos i subvencions que pugui ser beneficiària.
d. Actuacions de promoció i difusió dels polígons industrials i d’altres àrees d’activitat 

econòmica del municipi, que l’Associació d’Empreses de Ripollet realitzi en 
compliment del seu objecte fundacional.

e. Estudis sobre la situació del polígons industrials i altres zones o àrees d’activitat 
econòmica, per detectar problemes i mancances, i formular propostes d’estratègies 
i actuacions concretes per a la seva millora.

f. Millores en la dotació i gestió dels serveis bàsics, subministraments  i serveis 
avançats dels polígons industrials i altres zones o àrees d’activitat econòmica.

g. Promoció de serveis de cooperació  i xarxes de col·laboració entre les empreses dels 
polígons de Ripollet.

h. Foment de l'associacionisme entre les empreses dels polígons industrials i altres 
zones o àrees d’activitat econòmica del municipi.

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

Codi Segur de Validació 58393237bdfe41a5a551eac939e852e0001

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

17
/1

1/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


i. Col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal.

Tercera. Comissió de seguiment.
Ambdues parts constituiran una comissió de seguiment, formada per almenys dos 
representants designats per l'Ajuntament de Ripollet (el coordinador d’àmbit i la 
representant tècnica d’empresa) i dos representants designats per l'Associació 
d'Empreses de Ripollet (president i tresorera), que es reunirà periòdicament a iniciativa 
de qualsevol de les parts.  S'estableix un mínim de dues reunions anuals.

Aquesta comissió coordinarà les relacions entre les dues entitats signants del conveni, i 
també:

a. Impulsarà l'adopció de mesures necessàries per a la consecució d'objectius comuns.
b. Vetllarà pel desenvolupament i execució correctes d’allò disposat.
c. Avaluarà l'actuació comuna.
d. Resoldrà les qüestions que es poden plantejar pel que fa al compliment de l'objectiu 

i la interpretació del conveni.
e. Podrà designar grups de treball específics, als quals encomanarà les activitats 

oportunes o necessàries, que podran ser membres de la comissió o externs.

Quarta. Obligacions de l'Ajuntament de Ripollet:
L'Ajuntament de Ripollet assumeix en el marc d'aquest conveni les obligacions següents:

a. Desplegar les actuacions que es derivin de l'execució d'aquest conveni marc, a través 
dels mitjans que així es decideixi per ambdues parts.

b. Promoure almenys dues reunions de la Comissió de seguiment que s'estableix en 
aquest conveni.

c. Realitzar els treballs de manteniment i actualització de la base de dades de les 
empreses dels polígons i altres àrees d’activitat econòmica, així com de l'apartat 
específic del lloc web del municipi de Ripollet.

d. Possibilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de les actuacions 
per part de l’Associació en el marc descrit en aquest conveni, sempre prèvia 
sol·licitud de l’autorització corresponent.

e. Participar com a convidat a les assemblees de l'Associació d'Empreses de Ripollet 
quan així  sol·liciti.

f. Informar dels recursos i/o subvencions als que poden accedir que permetin finançar 
els projectes i actuacions que l'Associació es proposi.

g. Informar de l´existència de l’Associació d’Empreses de Ripollet com a interlocutora 
amb l’administració local en representació de les empreses de Ripollet.

h. Establir una interlocució directa entre l’Associació d’Empreses de Ripollet i 
l’Ajuntament per a tractar qüestions d’afectació dels polígons i altres àrees 
d’activitat econòmica i les seves empreses, i tenir presents les seves propostes i 
suggeriments.
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Cinquena. Obligacions de l'Associació d'Empreses de Ripollet.
L'Associació d'Empreses de Ripollet assumeix en el marc d'aquest conveni les obligacions 
següents :

a. Assistir i participar activament a la comissió de seguiment que s'estableix en aquest 
conveni.

b. Col·laborar amb l'Ajuntament de Ripollet en els treballs d'elaboració i manteniment 
de la base de dades dels Polígons industrials i d’altres àrees d’activitat econòmica 
del municipi, així com de les empreses que hi estan ubicades, informant als seus 
associats dels treballs que es portin a terme, i sol·licitant la col·laboració de les 
empreses amb l’Ajuntament.

c. Executar al llarg del període corresponent les accions que s'hagin establert per la 
Comissió de Seguiment justificant documentalment, si s’escau, davant l'Ajuntament 
les actuacions dutes a terme.

Sisena. Entrada en vigor i vigència del conveni.
De conformitat amb allò establert a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector públic i a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni 
entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una durada de quatre anys, 
podent-se prorrogar fins a quatre anys més si així ho decideixen ambdues parts.

Setena. Modificacions del conveni.
Les variacions de les condicions que no comportin modificacions substancials que facin 
necessària la formalització d’un nou conveni, s’incorporaran al text inicial mitjançant 
clàusula addicional. A falta de regulació expressa les modificacions substancials del 
contingut requerirà l’acord unànime dels signants.

Vuitena. Extinció del conveni.
L’extinció del present conveni es produirà per:

a) Mutu acord entre les parts
b) Per decisió unilateral d’una de les parts signants comunicant-ho prèviament per 

escrit amb dos mesos d’antelació al moment previst del cessament de la 
col·laboració.

c) Per compliment del termini fixat.
d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants.

En cas d’incompliment de qualsevol de les clàusules establertes en el present conveni, el 
contracte es podrà resoldre de forma unilateral prèvia comunicació per escrit .
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Novena. Interpretació del conveni.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu.

Desena. Protecció de dades personals.
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
(BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, 
exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les 
activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb 
les instruccions facilitades.

Onzena. Naturalesa jurídica del conveni.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió a la 
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre 
el seu contingut i aplicació.

El règim jurídic aplicable és l'establert per les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques –LPACAP i del règim 
jurídic del sector públic– LRJSC i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Dotzena. Publicitat i transparència.
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i l’article 110.3 de la  Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
el present conveni un cop signat, s’haurà de publicar als respectius portals de 
transparència, i per part de l’Ajuntament de Ripollet,  al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) i a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la transparència.”

2. Designar el coordinador d’àmbit de Desenvolupament Econòmic i la tècnica 
d’Empresa, com a persones interlocutores en la comissió de seguiment i valoració 
que coordinarà les relacions entre les parts.

3. Notificar el present acord a l’Associació d’Empreses de Ripollet, al coordinador 
i a la tècnica d’Empresa d’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament 
de Ripollet.

4. Publicar, aquest acord, en el Tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a la web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
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5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

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

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

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

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació:

5.1.1. Aprovació de la tercera addenda del Conveni del Pla educatiu 
d’entorn (PEE) 2021-2022.

El Pla educatiu d’entorn és un projecte impulsat des del Departament d’Educació 
de la Generalitat, i coordinat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 
Ripollet. Els eixos principals a desenvolupar al pla és la de la millora de les 
condicions d'escolarització i de l'èxit educatiu, potenciar l’educació en valors, el 
compromís cívic i la participació de l’alumnat en espais de lleure, potenciar la 
implicació de les famílies en l’educació dels fills i les filles i la participació en la 
vida escolar, millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a 
llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la 
diversitat lingüística i potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els 
agents educatius.
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El 29 de desembre de 2020, per Junta de Govern Local, es va aprovar la signatura 
del conveni del PEE, i en data 17 de febrer de 2021, signa el conseller d’Educació 
assignat a l’efecte.

El conveni signat té vigència des de l’inici del curs 2020-2021, i fins a 
l’acabament del curs 2022-2023. En qualsevol moment, abans de la finalització 
del termini previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

El conveni té tres addendes a favor de l’Ajuntament de Ripollet.

El 19 de maig de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/7943, va arribar la 
primera addenda del conveni del PEE, que fa referència a una primera dotació 
econòmica per al curs 2020-2021, de 5.000 € destinada a actuacions que 
fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió social. Que 
aquesta mateixa addenda ha estat rectificada per part del Departament 
d’Educació de la Generalitat, com a conseqüència del canvi de conseller arrel de 
les eleccions autonòmiques, com consta a l’expedient amb registre d’entrada 
2021/10.201.

El 9 de juny de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/9491, va arribar la 
segona addenda del conveni del PEE, que fa referència a la segona dotació 
econòmica per al curs 2020-2021, amb un total de 130.891 € destinada a 
actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió 
social.

El 18 d’octubre de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/17435, va arribar 
la tercera addenda del conveni del PEE, que fa referència a una tercera dotació 
econòmica per al curs 2021-2022, de 13.500 € destinada a donar suport a 
actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió 
social.

El 25 d’octubre de 2021, la tècnica d’Educació emet informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu.

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

1. Donar compte  de la recepció de la tercera addenda per import de 13.500 €, a 
signar per la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, del Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet, per dur a terme el Pla 
educatiu d’entorn (PEE) del curs 2021-2022.

“TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2021-
2022.

REUNITS:

PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora Raquel Garcia i Sevilla, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d'Educació, nomenada pel Decret 173/2021, de 8 de juny, 
(DOGC núm. 8429, de 9.06.2021), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos 
òrgans del Departament.

PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

L'il·lustríssim senyor Josep M. Osuna López, alcalde de Ripollet, elegit en la sessió del Ple 
de la corporació de 15 de juny del 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a
l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.

EXPOSEN:

1. Que amb data 17 de febrer de 2021, es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet per al Pla educatiu d'entorn, amb número 
d’expedient 116869.

2. Que el conveni esmentat a la clàusula primera d’aquesta addenda preveu que els 
recursos econòmics que es destinaran al plans educatius d’entorn es concretaran 
mitjançant una addenda al conveni.
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3. Durant els anteriors cursos es van signar diverses addendes amb data 14 de 
setembre de 2021 i 22 de setembre de 2021 i durant aquest curs 2021-2022, se’n 
proposa la signatura d’aquesta.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren 
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA. L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades
al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, 
per al curs acadèmic 2021-2022.

Les actuacions a desenvolupar es concreten en el pla anual d’actuació que, justament 
amb el pressupost corresponent, l’Ajuntament presentarà abans del 30 de novembre del 
2021.

El pla anual d’actuacions estarà aprovat per la comissió representativa institucional del 
Pal educatiu d’entorn, prevista en el conveni.

SEGONA. El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
13.500 euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la 
participació de les famílies i la cohesió social.

Aquest import es distribueix en les següents dotacions:

- Dotació ordinària: 11.800,00  euros
- Dotació específica addicional: 1.700,00 euros (Pla Català d’Esport Escolar)

Aquest import es distribueix en les següents anualitats:

2021: 60% de la quantitat total: 8.100,00 euros
2022: 40€ de la quantitat total: 5.400,00 euros

La quantitat corresponent a l’any 2021 es farà efectiva a càrrec de la posició 
pressupostària D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704 del Pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021, prorrogat per al 2022.

TERCERA. L’Ajuntament de Ripollet farà una aportació mínima del 30 % respecte de la 
dotació ordinària del Departament d’Educació.

QUARTA. El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60 % de la 
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant 
(40 % de la quantitat total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, 
mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament de Ripollet de la documentació 
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següent:

1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el 
vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al
pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la 
relació de despeses efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un
import mínim del 30% respecte de l’aportació del Departament d’Educació, amb 
indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la 
despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En 
cas que el pagament de les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data 
prevista per al seu pagament.

2. Full resum de les despeses portades a terme.
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 

Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració.

Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2022.

CINQUENA. L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatàriafinal del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del text refós de la 
Llei de financespúbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.

L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta 
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a 
la clàusula segona.

Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

SISENA. Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2022.

SETENA. Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre.”

2. Procedir a la signatura de la tercera addenda del Pla Educatiu d’entorn (PEE) 
del curs 2021-2022.

3. Acceptar la dotació econòmica  per import de 13.500 euros, atorgada en 
concepte de la tercera addenda del Pla educatiu d’entorn (PEE) corresponen al 
curs 2021-2022.
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4. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’EACAT i enviar la tercera addenda signada a la directora 
general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya.

5. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament de 
Ripollet.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació de pilones retràctils (exp. 2021/7759).

Fets

1. El 7 d’octubre de 2021, la DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al Registre 
de la Policia Local, entrada núm. 1081, sol·licita l’eliminació d’un 
estacionament en línia, entre els guals del mateix carrer núm. 19 i 21 A, amb 
l’objectiu de millorar la visibilitat dels conductors i facilitar les maniobres 
d’entrada i sortida de la finca.

2. El 20 d’octubre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local emet informe 
tècnic, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

D’acord amb l’Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, 
on diu literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en que 
es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.

3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Eliminar un estacionament en línia entre els guals del carrer DADES 
PROTEGIDES, i a l’esquerra segons la sortida amb el vehicle de l’esmentat 
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pàrquing, per incorporar-se a la circulació del carrer DADES PROTEGIDES, amb 
l’objectiu de millorar la visibilitat dels conductors i facilitar les maniobres 
d’entrada i sortida de la finca.

A l’espai comprès entre els guals abans esmentats de 3,90 metres lineals,  
s’instal·laran tres pilones retràctils.

Aquestes es reforçaran amb una marca longitudinal continua de color groga 
paral·lela a la vorada.

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.

3. Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

5.2.2. Instal·lació pilones al carrer Pedraforca.

Fets

1. La Prefectura de la Policia Local, realitza una proposta consistent en la 
instal·lació de pilones retràctils a la cruïlla dels carrers Pizarro amb 
Pedraforca, concretament a la baixada del carrer Pedraforca, tal com s’indica 
en el croquis de l’informe tècnic, per tal d’evitar el mal estacionament dels 
vehicles i garantir la seguretat dels vianants alhora de transitar per la vorera.

2. El 22 d’octubre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local emet informe 
tècnic, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

D’acord amb l’Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, 
on diu literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en que 
es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.

3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Instal·lar pilones retràctils a la cruïlla dels carrers Pizarro amb Pedraforca, 
concretament a la baixada del carrer Pedraforca, tal com s’indica en el croquis 
de l’informe tècnic, per tal d´evitar el mal estacionament dels vehicles i garantir 
la seguretat dels vianants alhora de transitar per la vorera

2. La instal·lació de les pilones, serà executada per la Brigada Municipal d’Obres 
en coordinació amb la Policia Local.

3.  Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres.

5.2.3. Peatonalització del carrer Isabel la Catòlica, entre el carrers General 
Prim i Isabel La Catòlica fins al núm. 12.

Fets 

1. La Prefectura de la Policia Local, realitza una proposta consistent en la 
peatonalització del carrer Isabel la Catòlica excloent la circulació del trànsit, 
entre els carrers General Prim i Isabel la Catòlica fins el núm. 12.

2. El 22 d’octubre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local emet informe 
tècnic, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

D’acord amb l’Ordenança municipal de circulació i seguretat viária de Ripollet, 
on diu literalment al seu títol III, capítol 8 i article 63:

“1.  Les illes o zones de vianants hauran de tenir l’oportuna senyalització a l’entrada de 
la zona sense perjudici que puguin utilitzar altres elements mòbils o fixos que 
impedeixin l’entrada i circulació de vehicles al carrer o zona afectada.

2. La seva senyalització, que serà de tipus informatiu, es col·locarà a les entrades de 
les illes de vianants.

3. L’ús de les illes de vianants s’ajustaran a la normativa general continguda en 
aquesta ordenança, podent adoptar-se, segons les zones, limitacions diferents, que 
hauran d’estar obligatòriament reflectides a la senyalització vertical de 
reglamentació instal·lada. El transit dels vehicles de serveis d’urgència s’ajustarà a 
allò establert en la legislació vigent en matèria de circulació.

4. El règim i l’ús horari estarà reflectit mitjançant la senyalització que correspongui.
5. A més de la senyalització corresponent, es podran col·locar a les illes de vianants 

obstacles mòbils que impedeixin l’entrada de vehicles a la zona afectada, com ara 
jardineres, tanques o similars que compleixin la mateixa funció.

6. Es prohibeix l’estacionament i la circulació de vehicles en les zones de vianants i en 
les seves entrades i sortides, estant permès l’accés de vehicles comercials i de 
repartiment de mercaderies el temps imprescindible per carregar o descarregar i 
sempre que s’ajustin a l’horari o limitacions establertes en cada cas. La condició de 
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vehicle industrial s’acreditarà mitjançant l’autorització o targeta de transport 
corresponent.

7. Serà permesa la circulació amb vehicle per entrar o sortir de l’interior dels immobles 
que estiguin proveïts de gual, durant l’horari autoritzar a la corresponent llicencia, 
i es permetrà també a aquells veïns que tinguin fixada la seva residencia, únicament 
amb la finalitat de deixar o recollir algun passatger o acompanyant amb disminució 
o mobilitat reduïda per desplaçar-se fora de la zona, i sempre realitzant el 
recorregut mes curt possible.

8. Es permetrà el pas dels vehicles pertanyents a les entitats o companyies que realitzin 
tasques de neteja, manteniment, reparació o qualsevol altre servei públic, quan fos 
necessari per a la prestació d’aquests serveis, així com als vehicles d’emergència, 
bombers, urgència, o equivalents, i aquells expressament autoritzats.

9. Tots els supòsits de circulació, estacionament i parada, s’efectuaran prenent les 
màximes precaucions per no causar danys a les persones o a les coses, per la qual 
cosa la velocitat màxima amb que podrà circular amb el vehicle, serà la del pas dels 
vianants, i evitant tota molèstia innecessària, quedant terminantment prohibit la 
utilització de senyals acústics, excepte en el casos d’imminent perill, accelerar de 
forma innecessària el motor, o mantenir-lo en funcionament amb el vehicle aturat.

10. No es permetran en les illes de vianants i a la resta de zones destinades al transit 
d’aquests, qualsevol activitat que puguin representar un perill pels transeünts o per 
a les persones que els practiquin.”

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Senyalitzar verticalment, amb senyals de circulació prohibida “EXCEPTE 
RESIDENTS” R-101, i senyal de carrer sense sortida, S-15a, a l’inici del carrer Isabel 
la Catòlica. Per advertir que aquest carrer no tindrà sortida a la circulació. 
Permetent només el pas de veïns residents i l’accés als pàrquings.

Al carrer pasatge Duc de Tetuán amb carrer Isabel la Catòlica, s’haurà de 
senyalitzar verticalment, amb senyals R-400a, i senyalització horitzontal, per 
desviar el trànsit direcció carrer Magallanes.

Al carrer Ferran el Catòlic amb carrer Isabel la Catòlica, s’haurà de senyalitzar 
verticalment, amb senyals R-400a, i senyalització horitzontal, per desviar el 
trànsit direcció carrer Magallanes.

Al carrer Isabel la Catòlica amb carrer General Prim, començaria la zona de 
vianants, per tant s’ha de senyalitzar verticalment amb R-100, i la col·locació de 
dos pilones extraïbles amb clau, tal com s’indica en l’informe tècnic de la Policia 
Local.

S’haurà de donar coneixement al Departament d’Educació, perquè pugui 
traslladar aquest acord al col·legi FEDAC, per la nova peatonalització de la zona, 
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ja que la seva entrada i sortida es fa pel carrer Isabel la Catòlica, per la porta 
d’entrada de la capella, on actualment molts pares deixen als seus fill en cotxe 
davant d’aquesta entrada/sortida.

S’haurà de donar clau d’aquestes pilones al propietari del pàrquing ubicat al 
carrer Isabel la Catòlica, pel seu accés.

2. La instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal, les pilones i la pintura 
vial, serà executada per la Brigada Municipal d’Obres en coordinació amb la 
Policia Local.

3. Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres i al Departament 
d’Educació.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat Club Tenis Taula Ripollet, per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
3.595,86 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat 
Club Tennis Taula Ripollet, per tal de finançar els programes:

 PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT 
ESCOLAR.

 PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.

 PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER 
AL MUNICIPI.

2. Tal com recull la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva per a activitats esportives 2020, aprovada per Junta de Govern 
Local en sessió 30 de setembre de 2020, el pagament de les subvencions 
s’efectuarà contra la presentació de la justificació del PROGRAMA o activitat 
subvencionada. Com a mesura especial emmarcada en el Pla de xoc per la 
situació de pandèmia de la COVID-19, s’acordà realitzar una bestreta del 50 
% de la subvenció.
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3. El 12 i 17 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant les  instàncies 
amb números de registre d’entrada 2021/3576-3577-3578-3579-3580-
3782, documentació justificativa de despeses.

4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021, es reuneix la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.

5. Revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de la 
justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures i 
justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes subvencionables 
sumen un total de 7.938,58 €, segons la relació adjunta a l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada.

6. El 16 de juliol de 2021. s’emet un informe d’intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics amb objeccions i observacions, el qual consta incorporat a 
l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

7. El 28 de setembre de 2021, es requereix a l’entitat la presentació de la 
documentació especificada a l’informe d’intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics amb objeccions i observacions, mitjançant requeriment amb 
número de registre de sortida 2021/10708.

8. El 5 d’octubre de 2021, mitjançant el número de registre d’entrada 2021-
16713, l’entitat presenta documentació rectificativa requerida.

9. Revisada la documentació complementària rectificativa i tenint en compte 
les observacions de l’informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
amb objeccions i observacions, es constata que existeixen algunes 
diferències en els següents programes respecte a la documentació valorada 
per la comissió i es corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes:

PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR:

 La nova relació de despeses presentada per l’entitat, inclou una nova 
imputació de la factura d’Allianz d’assegurança ajustada a la part 
proporcional corresponent: el nou import imputat és 100 €. També 
s’inclouen noves despeses: factura número 040/20 de BRODATS 
TEXTILS, en concepte de samarretes i factura TA6CI0079145 de 
MOVISTAR, en concepte de despeses de telèfon, amb un total d’import 
imputat de 832,66 €, entre les dues factures. Les dues noves despeses 
es consideren despeses subvencionables per considerar-se necessàries 
per al desenvolupament de l’activitat.

 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 1.344,24 €.
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 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50 % 
del cost de l’activitat.

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. PARTICIPACIÓ DE DONES:

 La nova relació de despeses presentada per l’entitat inclou una nova 
despesa: factura número FV20-0135/2020 a nom de REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA, en concepte d’arbitratges de partits de la 
categoria Divisió d’Honor Femenina, amb un total d’import imputat de 
297 €. La nova despesa es considera despesa subvencionable per 
considerar-se ajustada als objectius del programa.

 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 997 €.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50 % 

del cost de l’activitat.

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. DESPLAÇAMENTS:

 La nova relació de despeses presentada per l’entitat inclou una nova 
despesa: factura número EF20006787 a nom de DIFFERENT TRAVEL, 
SLU, en concepte d’allotjament de 5 persones Hotel Pantón del 25 al 26 
de gener de 2020, per a la participació als partits de la Lliga de Divisió 
d’Honor Femenina a Vigo, amb un total d’import imputat de 100,44 €. 
La nova despesa es considera despesa subvencionable ja que s’acredita 
mitjançant llistats oficials, comprovants d’inscripció i calendaris de la 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA, que s’ha realitzat en 
esportistes i personal tècnic de l’entitat.

 Queda acreditat que la factura EF20014436 correspon a una despesa 
realitzada per a esportistes i personal tècnic de l’entitat.

 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 982,49 €.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50 % 

del cost de l’activitat.
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DE MANERA GENERAL PER A TOTS ELS PROGRAMES:

 Els balanços de situació de cada programa estan equilibrats.
 Queda degudament acreditat el compliment de les obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social amb la presentació dels certificats 
corresponents.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

6. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i els organismes autònoms, 
aprovades en sessió plenària de 27 de desembre de 2018. Amb data de la 
publicació de l’edicte al BOPB de 7 de gener de 2019.

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

ACORDS

1. Aprovar les justificacions de despeses presentades per l’entitat Club Tenis 
Taula Ripollet, amb NIF G58195389, per als programes que es desglossen a 
continuació:
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PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR:

 Import atorgat: 667,67 €
 Import justificat: 1344,24 €

PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS:

 Import atorgat: 1.810,99 €
 Import justificat: 5.273,75 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. PARTICIPACIÓ DE DONES:

 Import atorgat: 406,86 €
 Import justificat: 997 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ACTE OBRIM L’ESTIU:

 Import atorgat: 237,11 €
 Import justificat: 370,26 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. DESPLAÇAMENTS:

 Import atorgat: 474,23 €
 Import justificat: 982,49 €

2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a càrrec de la aplicació 
pressupostària 602.342.48000 corresponent a l’exercici 2021, dels imports que 
es relacionen a continuació, ja que algunes AMPA i entitats van rebre una 
bestreta del 50 % de la subvenció, en règim de concurrència competitiva 2020, 
per a activitats esportives:

PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR.

 Import atorgat: 667,67 €
 Import justificat: 1344,24 €
 Import obligació: 667,67 €
 Import bestreta: 333,34 €
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 Import a pagar: 333,33 €

PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.

 Import atorgat: 1.810,99 €
 Import justificat: 5.273,75 €
 Import obligació: 1.810,99 €
 Import bestreta: 905,50 €
 Import a pagar: 905,49 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. PARTICIPACIÓ DE DONES.

 Import atorgat: 406,86 €
 Import justificat: 997 €
 Import obligació: 406,86 €
 Import bestreta: 203,43 €
 Import a pagar: 203,43 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ACTE OBRIM L’ESTIU.

 Import atorgat: 237,11 €
 Import justificat: 370,26 €
 Import obligació: 237,11 €
 Import bestreta: 118,56 €
 Import a pagar: 118,55 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. DESPLAÇAMENTS.

 Import atorgat: 474,23 €
 Import justificat: 982,49 €
 Import obligació: 474,23 €
 Import bestreta: 237,11 €
 Import a pagar: 237,12 €

3. Notificar aquest acord a l’entitat Club Tennis Taula Ripollet, i donar compte 
als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

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

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

6.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat AMPA Escola Escursell, per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
4.526,22 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat 
AMPA Escola Escursell, per tal de finançar PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

2. Tal com recull la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva per a activitats esportives 2020, aprovada per Junta de Govern 
Local en sessió 30 de setembre de 2020, el pagament de les subvencions 
s’efectuarà contra la presentació de la justificació del PROGRAMA o activitat 
subvencionada. Com a mesura especial emmarcada en el Pla de xoc per la 
situació de pandèmia de la COVID-19, s’acordà realitzar una bestreta del 50 
% de la subvenció.

3. El 19 de gener i 4 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant les  
instàncies amb núm. de registre d’entrada 2021/607 i 2021/2913, 
documentació justificativa de despeses.
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4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021, es reuneix la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.

5. Durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar la 
documentació presentada i el 10 de maig de 2021, es requereix a l’entitat la 
presentació d’aquesta documentació complementària mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5380.

6. El 12 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant la instància amb núm. de registre 
d’entrada 2021/7379.

7. Revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de la 
justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures i 
justificants presentats que acompleixen amb els conceptes subvencionables 
sumen un total de 3.362,59 €, segons la relació que consta en l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada.

8. El 2 de juliol de 2021, s’emet un informe d’intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics amb objeccions i observacions, el qual consta incorporat a 
l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

9. El 28 de setembre de 2021, es requereix a l’entitat la presentació de la 
documentació especificada a l’informe d’intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics amb objeccions i observacions, mitjançant requeriment amb 
núm. de registre de sortida 2021/10712.

10. El 14 d’octubre de 2021, mitjançant el número de registre d’entrada 2021-
17285, l’entitat presenta documentació rectificativa requerida.

11. Revisada la documentació complementària rectificativa i tenint en compte 
les observacions de l’informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
amb objeccions i observacions, es constata que existeixen algunes 
diferències respecte a la documentació valorada per la comissió i es 
corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes:

 Queda degudament acreditat el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social amb la presentació dels certificats 
corresponents.

 L’entitat no pot acreditar que les targetes regal van ser adquirides en 
concepte de material esportiu ja que no presenta les factures del material 
esportiu adquirit amb aquestes targetes. Per tant, les factures números 
00037773782, 0003773807 i 0003773801 a nom de DECATHLON 
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ESPAÑA no es poden tenir en compte en l’import total de despeses 
subvencionables.

 Segons l’entitat, el nou import del cost del programa és 3.362,59 €.
 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 2.212,59 €.
 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 

subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 1.681,29 €.

 El balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.

12. Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 2.263,11 € en concepte de 
bestreta de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim 
a atorgar passa a ser de 1.681,29 €, s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 3.362,59 €.
 L’anul·lació de la disposició de la despesa a favor de l’entitat AMPA 

ESCOLA ESCURSELL atorgada però no percebuda: 2.263,11 €.
 La incoació d’un expedient de reintegrament de l’import percebut i no 

justificat: 581,82 €.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

6. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i els organismes autònoms, 
aprovades en sessió plenària de 27 de desembre de 2018. Amb data de la 
publicació de l’edicte al BOPB de 7 de gener de 2019.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents

ACORDS

1. Aprovar, la justificació de despeses presentada per l’entitat AMPA ESCOLA 
ESCURSELL, amb NIF G60171881, per al programa que es desglossa a continuació:

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 Import atorgat: 4.526,22 €
 Import justificat: 3.362,59 €
 Import obligació: 1.681,29 €
 Import bestreta: 2.263,11 €
 Import a pagar: 0 €

2. Anul·lar la disposició de la despesa a favor de l’entitat AMPA ESCOLA 
ESCURSELL, atorgada però no percebuda: 2.263,11 €.

3. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA ESCOLA ESCURSELL, i donar compte 
als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

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

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

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda per a ús exclusiu (exp. 2020/3895).

Fets 

1. El 26 d’agost de 2020, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 11194, sol·licita autorització 
per instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda, i per a ús exclusiu pel vehicle amb matrícula DADES PROTEGIDES, 
en la DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 2020/3895.

2. El 2 de setembre de 2020, requeriment d’esmenes a la sol·licitud.

3. El 3 de setembre de 2020, la Policia Local ha emès informe, del literal 
següent:

<<...Després de fer una inspecció ocular del lloc, posats en contacte amb la persona 
requirent i després de comprovar la necessitat del sol·licitant aquesta Policia Local 
emet el següent informe:

...Si la persona que sol·licita la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda reuneix les condicions exigides per llei, per part d’aquesta Policia 
Local no hi ha inconvenient en què es concedeixi una reserva d’estacionament en la 
DADES PROTEGIDES de Ripollet, justament, a l’últim estacionament  habilitat al 
referit lloc amb pintura viària a mà esquerra, segons el sentit de la marxa, abans 
d’arribar a la cruïlla formada amb el carrer DADES PROTEGIDES. 
...Significar que la senyalització de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda és per compte del sol·licitant i que s’ha de tenir en compte que 
sempre s’ha de senyalitzar de la següent manera:

 La reserva s’ha de senyalitzar amb un senyal S-17, amb un pictograma 
senyalitzant perquè és la reserva, i amb un caixetí annex on aparegui la 
matrícula del vehicle DADES PROTEGIDES.

 La calçada s’ha de pintar de blau, amb una línia delimitadora de deu (10) 
centímetres en blanc i el pictograma de reserva per a persones amb mobilitat 
reduïda en mig de l’estacionament, també en color blanc, essent la totalitat de 
la mida de la zona reservada per a minusvàlid de cinc (5) metres lineals.
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Per últim significar que l’anteriorment exposat queda supeditat a l’aprovació per la 
Junta de Govern Local. >>

4. El 4 de setembre de 2020, registre entrada núm. 11549, la persona 
interessada entra instància en la que indica que sol·licita 5 ml de reserva 
estacionament i té en tràmit la documentació requerida.

5. L’1 d’octubre de 2021, presenta documentació complementària per continuar 
amb el tràmit.

6. El 13 d’octubre de 2021, el Departament de Serveis Socials, han emès informe 
en el que dóna compte que la persona interessada, amb targeta submodalitat 
de titular no conductor, reuneix els requisits establerts pel Decret 97/2002, 
de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda, per a ser beneficiària de la reserva d’estacionament amb 
matrícula determinada.

Fonament de dret

1. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.

2. Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

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

ACORDS

1. Autoritzar el senyor DADES PROTEGIDES, a la instal·lació d’una reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, i per a ús exclusiu pel 
vehicle amb matrícula DADES PROTEGIDES, a la DADES PROTEGIDES, justament 
a l’últim estacionament habilitat al referit lloc amb pintura viària a mà esquerra, 
segons el sentit de la marxa, abans d’arribar a la cruïlla formada amb el carrer 
DADES PROTEGIDES, amb una llargària de 5,00 ml, d’acord amb la instància 
presentada i l’informe emès per la Policia Local, expedient 2020/3895.

Prescripcions:  la instal·lació i manteniment anirà a càrrec de la persona 
sol·licitant i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006) 
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.
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2. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de circulació i 
ordenances municipals, llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial 
d’un bé de domini públic) al senyor DADES PROTEGIDES, a la DADES 
PROTEGIDES, amb una llargària de 5,00 ml, amb independència de la quota anual 
a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança fiscal en vigor.

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

4. Donar d’alta aquesta reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda en el Padró municipal de guals i reserves.

5. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

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

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

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

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
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.

7.1.2. Baixa del Padró municipal llicència de gual carrer Jaume I, 2.

Fets

1. El 6 de març de 2019, la mercantil DODIED IBERICA, SL, mitjançant escrit al 
Registre general, entrada núm. 1382, sol·licita donar de baixa, del Padró 
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municipal, el gual del carrer Jaume I, 2, expedient amb referència interna 
2019/3562.

2. Consta en el Padró municipal de guals, tres guals a nom de l’esmentada 
mercantil:

 Al carrer Jaume I, 2, de 2,6 ml, sense placa
 Al carrer Jaume I, 4, de 8,81 ml amb placa núm. 883
 Al carrer Jaume I, 4, de 4,03 ml amb placa núm. 2335

El 18 de novembre de 2020, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà va lliurar a la 
mercantil Dodied Iberica, SL, les plaques amb núm. 2574 i 2575, en 
substitució de les plaques núm. 883 i 2335, respectivament, per pèrdua.

3. El 9 de setembre de 2019, es va notificat el requeriment d’esmenes al tràmit 
de la baixa del gual.

4. El 18 de maig de 2021, registre entrada núm. 7813, sol·licita l’ampliació del 
gual amb placa 2335.

5. Consta en els arxius municipals:

 Llicència urbanística a la mercantil Dodied Iberica, SL, mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local, de 2 d’octubre de 2018, per a l’enderroc de 
tres naus industrials en el carrer Jaume I, 2-4, exp. OM18-018-X1822.

 Llicència urbanística a la mercantil Dodied Iberica SL, mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local, d’11 de juny de 2019, per la construcció d’una 
nau industrial amb oficines al carrer Jaume I, 2-4, exp. 2019/1985.

6. Realitzada visita d’inspecció, els Serveis tècnics municipals emeten informe 
en data 12 d’octubre de 2021, les conclusions del qual són del literal següent:
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<<Conclusions

1) Es comprova al registre del Padró municipal de guals que al carrer Jaume I, 
núm.4 hi ha donats d’alta tres guals : un de 2,60metres (sense placa),  un gual 
de 8,81 metres de longitud i amb placa núm.2574 (antiga núm.883) i un altre 
gual de 4,03 metres de longitud i amb placa núm.2575 (antiga núm.2335).

2) Regularitzar les mides dels guals quedant de la següent manera:

Carrer Jaume I, núm.2:
Longitud de gual= 5,00m
Núm. de placa: 2575

Carrer Jaume I, núm.4:
Longitud de gual= 8,80m
Amplada de la porta=16,15m
Núm. de placa: 2574

3) Donar de baixa el gual que consta al Padró municipal al carrer Jaume I nº2 de 
2,60metres i sense placa a nom de DODIED IBERICA, SL que correspon a la ref. 
cadastral 0140207DF3904A0001BW. A aquests efectes es proposa la devolució 
o anul·lació (segons correspongui) de les taxes generades en aquest concepte a 
partir del 6 de març de 2019.>>

7. El 21 d’octubre de 2021, registre entrada núm. 17731, l’interessat presenta 
escrit en el que desisteix de la petició de l’ampliació del gual amb placa 2335, 
presentada en data 18 de maig de 2021, registre entrada núm. 7813.

Fonament de dret

1. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.

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

3. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, tota persona interessada pot desistir 
de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, 
renunciar als seus drets. En aquests supòsits l’administració acceptarà per 
complet el desistiment o la renúncia i, declararà conclús el procediment. 

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

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual emplaçat al 
carrer Jaume I, 2, ref. cadastral 0140207DF3904A0001BW, de 2,60 ml, que 
consta a nom de la mercantil Dodied Iberica, SL, d’acord amb la sol·licitud 
presentada i l’informe emès pels Serveis Tècnics.

D’acord amb l’informe tècnic l’ús efectiu del gual va finalitzar el 6 de març de 
2019.

2. Actualitzar els dos guals que consten en el Padró municipal, d’acord amb la 
inspecció efectuada i l’informe emès pels Serveis Tècnics:

 Gual c. Jaume I, 2, ref. cadastral 0140207DF3904A0001BW, de 5,00 ml i 
núm. placa 2575 (antiga 2335).

 Gual c. Jaume I, 4, ref. cadastral 0140222DF3904A0001OW, de 8,80 ml i 
núm. placa 2574 (antiga 883).

3. Acceptar el desistiment de l’ampliació del gual del carrer Jaume I, 2, ref. 
cadastral 0140207DF3904A0001BW, amb núm. placa 2575 (antiga 2335), 
d’acord amb l’escrit presentat.

4. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària.

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

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

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

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

7.1.3. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer DADES 
PROTEGIDES.

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

ACORDS

1. Atorgar al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la parcel·lació 
de la finca del carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral núm. 
944710DF2994E0001UH.

FINQUES  RESULTANTS:

Parcel·la resultant  1:  carrer DADES PROTEGIDES.

 Superfície de 146,05 m2. I 5,87 m. de façana al carrer DADES PROTEGIDES, 
(la proforma notarial planteja una superfície de 147,71 m2. I 5,87 m. de 
façana al carrer DADES PROTEGIDES).

 Existeix, segons projecte, un habitatge de planta baixa (94 m2), planta pis 
(87,77 m2) i soterrani en disconformitat amb el planejament per sobrepassar 
la profunditat edificable amb una volumetria disconforme de 18,04 m2.

 D’acord amb el PERI de nucli antic, la parcel.la està qualificada com a Zona 
de Casc Antic–Clau 12R.

Parcel.la  resultant 2: corresponent a DADES PROTEGIDES.

 El projecte planteja una parcel.la de superfície de 134,54 m2 i 8,71 m de 
façana. Existeix un magatzem de planta baixa (105,57 m2) i planta pis (47,73 
m2), (la proforma notarial planteja una  parcel·la de superfície de 132,88 m2 
i  8,71 m de façana).

 D’acord amb el PERI de nucli antic, la parcel.la està qualificada com a Zona 
de Casc Antic–Clau 12R.

2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a què la formalització de l’escriptura 
notarial que s’aixequi a definitiva a:

 Ajustar la petita diferència de superfícies de les parcel·les resultants  
(aproximadament dos metres quadrats) existent entre el projecte i la 
proforma notarial  obrants a l’expedient, per tal de respectar la proposada al 
projecte tècnic.
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 Descriure a  les parcel·les resultants les construccions existents indicant, en 
el cas de resultant 1 (corresponent al carrer DADES PROTEGIDES)  la situació 
de disconformitat amb el planejament, per sobrepassar la profunditat 
edificables en els termes descrits en aquest informe.

3. 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.c, taxa per a les parcel·lacions urbanes ....................1.166,28 €

4. Es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la tramitació de 
qualsevol alteració cadastral.

5. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària.

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

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

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

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
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.
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7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de substitució de 
la coberta de fibrociment de l’edifici de la Brigada Municipal d’Obres.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i la corresponent factura, subscrita   per 
l’arquitecta tècnica municipal, a les que executa l’empresa CROS OBRES I 
SERVEIS, SL, de les obres de substitució de la coberta de fibrociment de l’edifici 
de la Brigada Municipal d’Obres, per un import de 52.522,78 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 52.522,78 € i aprovar el seu pagament a 
la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 403.450.63200 “remodelació nau de la brigada municipal” del 
vigent Pressupost municipal.

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

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

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

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

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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7.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres d’instal·lació 
de cel ras o illes fono absorbents als menjadors de les escoles de primària.

Fets

1. El 26 de juliol de 2021, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació de 
l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat i tramitació urgent, de la memòria valorada de les obres 
d’instal·lació de cel ras o illes fono absorbents als menjadors de les escoles 
de primària, amb un valor estimat de 61.408,78 € i amb un preu de contracte 
de 74.304,62 € (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació en data 23 de 
setembre de 2021, a la Plataforma electrònica de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya.

 
2. El 13 d’octubre de 2021, la Mesa de contractació va procedir, mitjançant la 

Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
a l’obertura del sobre únic,  corresponent a la declaració responsable i a la 
documentació a valorar de forma automàtica, procedint-ne a la seva 
valoració, aplicant el criteri automàtic previst al PCAP, amb el resultat que 
consta a la corresponent acta, i proposant a l’òrgan de contractació la 
classificació de les ofertes i l’adjudicació a la mercantil que ha presentat 
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.

Fonaments de dret

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 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de 
desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent, d’acord amb la proposta efectuada 
per la Mesa de contractació en sessió de data 13 d’octubre de 2021, en la forma 
següent:
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2. Adjudicar a la mercantil FUENTES Y ARIZA, SA, amb NIF A59092759, el 
contracte d’obres consistent en l’execució de la memòria valorada de les obres 
d’instal·lació de cel ras o illes fono absorbents als menjadors de les escoles de 
primària, per un import de 48.408,78 € més 10.165,84 € en concepte del 21 % 
d’IVA, resultant un preu de contracte de 58.574,62 € (21% IVA inclòs), amb 
subjecció a l’oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen la licitació.

3. Aprovar la disposició de la despesa per l’adjudicació anteriorment aprovada 
per un import de 58.574,62 €, que s’imputarà a la aplicació pressupostària  
308.323.63200 “programa de millores a les escoles” del vigent Pressupost 
municipal.

4. Notificar el present acord a l’adjudicatari i als restants licitadors, i donar 
trasllat al departament de serveis econòmics.

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

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

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

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

PLIC
A

NOM LICITADOR Proposta 
econòmica € 
(sense iva)

Puntuació 
proposta 
econòmica

Puntuació total 
obtinguda de 
forma automàtica

3 FUENTES Y ARIZA, SA 48.408,78 100 100
2 GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 53.801,39 89,98 89,98
4 MON VERTICAL, SLU 54.533,50 88,77 88,77
1 B28 CONSTRUCCIONS, SL 58.391,39 82,90 82,90
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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.

*****

Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió 
en l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa els acords següents:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Determinació dels candidats seleccionats per passar a la segona fase 
del concurs de projectes amb intervenció de jurat, que ha de regir la 
selecció de la proposta per a la redacció del Projecte bàsic i executiu, i 
l’estudi de seguretat i salut de les obres per a la construcció d’una 
residència de persones grans i centre de dia i el seu entorn, en la parcel·la 
situada entre les avingudes de Catalunya i Mediterrani i els carrers 
Puigmal i Barberà del Vallès, del municipi de Ripollet.

L’11 d’agost de 201, per Decret d’Alcaldia 1360, es va aprovar l’inici de la licitació 
pública del concurs de projectes amb intervenció de jurat que ha de regir la 
selecció de la proposta per a la redacció del projecte bàsic i executiu i, l’estudi de 
seguretat i salut de les obres per a la construcció d’una residència de persones 
grans i centre de dia i el seu entorn, en la parcel·la situada entre les avingudes 
de Catalunya i Mediterrani i els carrers Puigmal i Barberà del Vallés del municipi 
de Ripollet, aprovant el Plec de clàusules administratives particulars (plec de 
bases) i el Plec de prescripcions tècniques que el regeixen.

Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del 
corresponent anunci al Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya en 
data 17 d’agost de 2021, i al Diari Oficial de la Unió Europea, de 17 d’agost de 
2021.

El 21 de setembre de 2021, el servei dependent de l’òrgan de contractació, 
representat per les dues tècniques de la unitat de Contractació de l’Ajuntament, 
assistides pel cap de Serveis Jurídics de l’Ajuntament, per delegació de funcions 
de la secretària de la corporació, es procedeix a l’obertura i qualificació de les 
sol·licituds de participació presentades en temps i forma en un únic sobre 
(ofertes telemàtiques) pels interessats, de conformitat amb l’acta emesa i 
incorporada a l’expedient administratiu.

Un cop efectuat l’examen de tota la documentació es declara que les sol·licituds 
presentades són les següents:
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 Número 1, presentada per LUIS SANS ARQUITECTURA, SL, amb NIF 
número B66578089, en data 4 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-13995.

 Número 2, presentada per SUMO ARQUITECTES, SLP, amb NIF número 
B64698715, en data 10 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14281.

 Número 3, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número DADES 
PROTEGIDES, en data 13 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14489.

 Número 4, presentada per REHABITE AHOLKULARITZA TEKNIKOA, SLP, 
amb NIF número B75103408, en data 14 de setembre de 2021, amb 
número de registre d’entrada ENTRA-2021-14556.

 Número 5, presentada per PASCUAL-AUSIÓ ARQUITECTES, SLP, amb NIF 
número B64297732, en data 15 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14588.

 Número 6, presentada per FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF número 
B64571235, en data 15 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14596.

 Número 7, presentada per RAVETLLAT ARQUITECTURA, SLP, amb NIF 
número B64458912, en data 15 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14598.

 Número 8, presentada per BRULLET-DE LUNA ASSOCIATS, SLP, amb NIF 
número B61828398, en data 15 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14614.

 Número 9, presentada per C63 STUDIO, SLP, amb NIF número 
B67428961, en data 15 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14619.

 Número 10, presentada per ARCHIKUBIK, SLP, amb NIF número 
B62434105, en data 15 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14621.

 Número 11, presentada per MIBA ARCHITECTS, SLP, amb NIF número 
B66281320, en data 15 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14645.
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 Número 12, presentada per JPAM, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP, amb 
NIF número B66480062, en data 15 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14646.

 Número 13, presentada per JAVIER DE ANTÓN FREILE, PAU VIDAL, UTE, 
en data 16 de setembre de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-
2021-14674.

 Número 14, presentada per LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP, 
amb NIF número B62902994, en data 16 de setembre de 2021, amb 
número de registre d’entrada ENTRA-2021-14687.

 Número 15, presentada per B\TA i PMMT ARQUITECTES RESIDÈNCIA 
RIPOLLET, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, en data 16 de setembre de 2021, 
amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-14689.

 Número 16, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número DADES 
PROTEGIDES, en data 16 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14690.

 Número 17, presentada per UTE SANABRIA & PLANAS-GALLEGO, 
ARQUITECTOS, SLP–COLOMER–ACEVES ARQUITECTES, SLP, en data 16 
de setembre de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-
14699.

 Número 18, presentada per COMAS-PONT ARQUITECTES, SLP, amb NIF 
número B63461503, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14700.

 Número 19, presentada per FRANSMAS ARQUITECTOS SLP I JOAN 
DALMASES MARTÍ UTE, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14701.

 Número 20, presentada per PINEARQ, SLP, amb NIF número 
B61500682, en data 16 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14705.

 Número 21, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número DADES 
PROTEGIDES, en data 16 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14707.

 Número 22, presentada per UTE PAREDES PEDROSA I MESURA, en data 
16 de setembre de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-
14710.
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 Número 23, presentada per UTE CPVA–CASASOLO RIPOLLET, en data 16 
de setembre de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-
14714.

 Número 24, presentada per RIUS FIRM, SLP–S.SERRA–BGC 
ARQUITECTURA I ENGINYERIA, UTE, en data 16 de setembre de 2021, amb 
número de registre d’entrada ENTRA-2021-14715.

 Número 25, presentada per FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP, amb NIF 
número B25665613, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14716.

 Número 26, presentada per COL·LECTIU BRUSI, SLP, amb NIF número 
B66555087, en data 16 de setembre de 2021, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2021-14720.

 Número 27, presentada per ALBERT VITALLER ARQUITECTURA, SLP, amb 
NIF número B64687882, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14722.

 Número 28, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número 
DADES PROTEGIDES, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14726.

 Número 29, presentada per GUARNES GARRETA VIOLA ARQUITECTURA, 
SLP, amb NIF número B66707050, en data 16 de setembre de 2021, amb 
número de registre d’entrada ENTRA-2021-14727.

 Número 30, presentada per UTE B-CDBARQUITECTURA, SLP– 
RFARQARQUITECTOS, en data 16 de setembre de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-14728.

Admeses la totalitat de les sol·licituds de participació presentades, en data 27 de 
setembre de 2021 es posa a disposició de tots els membres del Jurat, a través 
dels seus respectius correus electrònics, els arxius que conformen cadascuna de 
les trenta (30) propostes candidates admeses, per a la seva revisió i valoració 
consensuada, de conformitat amb els criteris de selecció continguts al plec de 
bases, amb resultat d’elecció de les cinc (5) millors que passaran a la segona fase 
del concurs com a finalistes, tot establint-se que la composició del Jurat és la 
següent:

Presidenta: DADES PROTEGIDES, coordinadora d’àmbit de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Ripollet, per delegació de l’arquitecte tècnic municipal, senyor 
DADES PROTEGIDES.

Tres vocals amb titulació d’arquitectes:
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 Senyor DADES PROTEGIDES, arquitecte municipal de la corporació.
 Senyor DADES PROTEGIDES, arquitecte designat pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya.
 Senyor DADES PROTEGIDES, arquitecte designat pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya.

Secretària: senyora PROTEGIDES, arquitecta, funcionària tècnica de la 
corporació designada a l’efecte.

El 18 d’octubre de 2021, es reuneixen en sessió la totalitat dels membres que 
composen el Jurat designat, i es procedeix a analitzar i valorar cadascuna de les 
propostes presentades, de conformitat amb els criteris establerts al plec de bases 
del concurs, quedant la puntuació i classificació de les mateixes de la forma 
següent:

1 MIBA ARCHITECTS, SLP B66281320 84,50 punts
2 PAREDES PEDROSA I MESURA , UTE UTE 78,75 punts
3 C63 STUDIO, SLP B67428961 76,25 punts
4 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 75,75 punts
5 JAVIER DE ANTÓN FREILE, PAU VIDAL, UTE UTE 75,25 punts
6 PASCUAL-AUSIÓ ARQUITECTES, SLP B64297732 74,00 punts
7 FORGAS ARQUITECTES, SLP B64571235 73,25 punts
8 FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP B25665613 73,00 punts
9 PINEARQ, SLP B61500682 72,50 punts
10 CPVA-CASASOLO RIPOLLET UTE 69,25 punts
11 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 68,25 punts
12 COMAS-PONT ARQUITECTES, SLP B63461503 67,25 punts
13 SANABRIA & PLANAS-GALLEGO, 

ARQUITECTOS, SLP-COLOMER-ACEVES 
ARQUITECTES, SLP, UTE

UTE 66,50 punts

14 ALBERT VITALLER ARQUITECTURA, SLP B64687882 63,00 punts
15 ARCHIKUBIK, SLP B62434105 62,25 punts
16 B\TA I PMMT ARQUITECTES RESIDÈNCIA 

RIPOLLET, UTE
UTE 62,25 punts

17 SUMO ARQUITECTES, SLP B64698715 61,75 punts
18 LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP B62902994 59,75 punts
19 GUARNES GARRETA VIOLA ARQUITECTURA, 

SLP
B66707050 59,00 punts

20 RIUS FIRM, SLP-S.SERRA-BCG ARQUITECTURA 
I ENGINYERIA , UTE

UTE 58,00 punts

21 REHABITE AHOLKULARITZA TEKNIKOA, SLP B75103408 57,00 punts
22 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 56,75 punts
23 LUIS SANS ARQUITECTURA, SL B66578089 56,25 punts
24 RAVELLAT ARQUITECTURA, S.L.P. B64458912 55,50 punts
25 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 55,00 punts
26 B-CDBARQUITECTURA, SLP-

RFARARQUITECTOS, UTE
UTE 54,00 punts
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27 BRULLET - DE LUNA ASSOCIATS, SLP B61828398 53,00 punts
28 COL·LECTIU BRUSI, SLP B66555087 51,00 punts
29 JPAM, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP B66480062 42,25 punts
30 FRANSMAS ARQUITECTOS, SLP I  JOAN 

DALMASES MARTÍ, UTE
UTE 38,00 punts

A la vista de l’anterior classificació, el Jurat proposa la designació dels 
concursants que han quedat situats en les primeres cinc posicions, per ser 
convidats a passar a la fase 2 del concurs, així com traslladar aquesta decisió i 
proposta a l’òrgan de contractació per a la designació i realització formal de la 
invitació als seleccionats, mitjançant les notificacions i publicacions oportunes.

Aquests cinc concursants són els següents:

1 MIBA ARCHITECTS, SLP
2 PAREDES PEDROSA I MESURA , UTE
3 C63 STUDIO, SLP
4 DADES PROTEGIDES
5 JAVIER DE ANTÓN FREILE, PAU VIDAL, UTE

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

ACORDS

1. Aprovar l’establiment de la puntuació obtinguda de les sol·licituds de 
participació presentades i acceptades, i la seva classificació per ordre decreixent, 
d’acord amb els criteris establerts al Plec de clàusules administratives particulars 
(plec de bases del concurs), de conformitat amb la proposta realitzada pel Jurat, 
que queda de la forma següent:

1 MIBA ARCHITECTS, SLP B66281320 84,50 punts
2 PAREDES PEDROSA I MESURA , UTE UTE 78,75 punts
3 C63 STUDIO, SLP B67428961 76,25 punts
4 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 75,75 punts
5 JAVIER DE ANTÓN FREILE, PAU VIDAL, UTE UTE 75,25 punts
6 PASCUAL-AUSIÓ ARQUITECTES, SLP B64297732 74,00 punts
7 FORGAS ARQUITECTES, SLP B64571235 73,25 punts
8 FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP B25665613 73,00 punts
9 PINEARQ, SLP B61500682 72,50 punts
10 CPVA-CASASOLO RIPOLLET UTE 69,25 punts
11 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 68,25 punts
12 COMAS-PONT ARQUITECTES, SLP B63461503 67,25 punts
13 SANABRIA & PLANAS-GALLEGO, 

ARQUITECTOS, SLP-COLOMER-ACEVES 
ARQUITECTES, SLP, UTE

UTE 66,50 punts

14 ALBERT VITALLER ARQUITECTURA, SLP B64687882 63,00 punts
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15 ARCHIKUBIK, SLP B62434105 62,25 punts
16 B\TA I PMMT ARQUITECTES RESIDÈNCIA 

RIPOLLET, UTE
UTE 62,25 punts

17 SUMO ARQUITECTES, SLP B64698715 61,75 punts
18 LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP B62902994 59,75 punts
19 GUARNES GARRETA VIOLA ARQUITECTURA, 

SLP
B66707050 59,00 punts

20 RIUS FIRM, SLP- S. SERRA-BCG 
ARQUITECTURA I ENGINYERIA , UTE

UTE 58,00 punts

21 REHABITE AHOLKULARITZA TEKNIKOA, SLP B75103408 57,00 punts
22 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 56,75 punts
23 LUIS SANS ARQUITECTURA, SL B66578089 56,25 punts
24 RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP B64458912 55,50 punts
25 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 55,00 punts
26 B-CDBARQUITECTURA, SLP-

RFARARQUITECTOS, UTE
UTE 54,00 punts

27 BRULLET-DE LUNA ASSOCIATS, SLP B61828398 53,00 punts
28 COL·LECTIU BRUSI, SLP B66555087 51,00 punts
29 JPAM, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP B66480062 42,25 punts
30 FRANSMAS ARQUITECTOS, SLP  I  JOAN 

DALMASES MARTÍ, UTE
UTE 38,00 punts

2. Designar als cinc (5) primers classificats, com a concursants seleccionats i 
convidats a passar a la fase 2 del concurs:

1 MIBA ARCHITECTS, SLP B66281320 84,50 punts
2 PAREDES PEDROSA I MESURA , UTE UTE 78,75 punts
3 C63 STUDIO, SLP B67428961 76,25 punts
4 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 75,75 punts
5 JAVIER DE ANTÓN FREILE, PAU VIDAL, UTE UTE 75,25 punts

3. Notificar als cinc concursants finalistes seleccionats, la seva designació com a 
convidats a participar a la fase 2 del concurs, entenent que, d’acord amb allò 
previst al Plec de clàusules administratives particulars (plec de bases), disposaran 
d’un termini màxim de quaranta-cinc dies naturals per a la presentació de la 
seva proposta, comptadors a partir del dia següent a la data de remissió de la 
invitació de presentació d’oferta a través de l’eina de Sobre Digital (segon espai 
virtual que s’habilitarà per a aquest procediment).

4. Notificar el resultat de les puntuacions obtingudes i el contingut dels acords 
anteriors a la resta de participants, tot publicant l’acord a la Plataforma de 
contractació de la Generalitat de Catalunya.

5. Donar inici a la segona fase del concurs, habilitant el segon espai virtual 
d’aquest procediment a través de la mateixa Plataforma de contractació de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’eina de Sobre Digital, de conformitat amb 
allò previst al plec de bases del concurs.
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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 el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui 
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per 
silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà 
de la data d’interposició.

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

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

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

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