
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 2021/17
Caràcter: ordinària
Data: 4 de maig de 2021
Horari: 10.05 a 10.30 hores
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

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

S’han excusat d’assistir-hi:

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

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

D’acord amb 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 
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següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia: 

3.1.1. Acord amb l’Editorial Efadós, SL, de donació d’una còpia digital del fons 
fotogràfic l’abans. Recull gràfic de Ripollet (1860-1974).

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació de factures, relació 108.

4.1.2. Reclamació rebuts manteniment escala mecànica Galeries Mercacentre.

4.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la licitació 
del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució 
informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet.

4.1.4. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús 
ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per 
a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats.

4.1.5. Rectificar l’error material de l’acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per la junta 
de govern local el dia 30 de juliol de 2019.

4.1.6. Contracte menor del Pla d’usos de l’equipament de la plataforma de serveis 
per a la gent gran: disseny d’usos vinculat a la gestió i organització.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació:

5.1.1. Justificació subvenció Escola de persones adultes Jaume Tuset.

5.2. Serveis Socials:

5.2.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, febrer 2021.
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5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Autoritzar contragual al carrer Cot, costat oposat núm. 45.

5.3.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per a obres al C. Rocabruna, 29.

5.3.3. Autoritzar zona reservada particular d’estacionaments per a motocicletes 
al carrer Doctor Gil, 6.

5.3.4. Autorització protecció gual amb topall al carrer Tramuntana, 3-5.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura: 

6.1.1. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat Associació Societat Coral el Vallès, per al projecte “adequació d’espais i 
millores d’aïllament tèrmic a la seu social de l’entitat”.

6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Acció 
Fotogràfica Ripollet, amb motiu del projecte anual d’activitats de l’entitat l’any 
2020.

Urgència:

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització de llicència urbanística per les obres de reconstrucció de façana 
principal, substitució de fusteries i reforma interior d’un edifici (exp. 2020/7310). 

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/16, corresponent al dia 27 d’abril.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats de les resolucions d’Alcaldia següents:
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 2021/488, d’1 d’abril, per la qual s’aprova l’autorització per a la prestació del 
servei per a la realització dels cursos de natació a la piscina coberta  del 
poliesportiu municipal, en horari escolar durant la temporada 2020/2021, a 
l’entitat Estima’t Family, Centre de suport familiar, i  liquidació per un import 
total de 116,65 €.      

 2021/531, de 12 d’abril, per la qual s’aprova la devolució de l’import de 
l’activitat de natació bàsica per a infants al poliesportiu municipal, no 
domiciliats, temporada 2019/2020, per l’estat d’alarma, per un import total 
de 101,08 €.         

 2021/613, de data 20 d’abril, per la qual s’aprova les actuacions, en el marc 
del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2021, Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació, del Recull d’activitats de persones i del 
teixit productiu, en base al seu règim regulador i de la convocatòria de 
concessions, amb l’objectiu de realitzar activitats i serveis de 
desenvolupament i promoció de l’ocupació de les persones i de les empreses 
usuàries, i la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de l’ajut econòmic per un 
import total de 8.507,50 euros. 

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia: 

3.1.1. Acord amb l’editorial Efadós S.L. de donació d’una còpia digital del 
fons fotogràfic L’Abans. recull gràfic de Ripollet (1860-1974).

Fets

1. L’Editorial Efadós, SL, va signar un Conveni de col·laboració l’any 2010, amb 
l’Ajuntament de Ripollet, per a la realització del projecte “L’Abans. Recull 
gràfic de Ripollet (1860-1974)”.

2. D’acord amb l’informe emès per l’arxiver municipal i la cap d’unitat de 
Patrimoni i Memòria Històrica, del qual es desprèn l’interès que l’Ajuntament 
de Ripollet pugui obtenir una col·lecció de 2.645 fotografies de Ripollet, que 
van ser cedides per veïns de Ripollet i tractades per l’Editorial Efadós amb la 
col·laboració logística de l’Ajuntament de Ripollet. I donada l’alta demanda 
actual de peticions que tenen el Servei d’Arxiu i el Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en Rata en recerca d’aquests tipus de fons i col·leccions. I 
amb la necessitat de finalitzar el projecte i el referit conveni.
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Fonaments de dret

1. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOG núm. 
1807, 11/10/1993).

2. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les 
disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE núm. 97, 22/04/1996).

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

4. Llei 10/2011, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents modificada per la 
Llei 20/2015 , de 29 de juliol. 

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

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

Que l’Ajuntament de Ripollet, de conformitat amb les previsions dels articles: 4, 
21, 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
i els articles 7, 8, 53, 66.1, 66.3.n), 71.1.b) del Decret 2/2003, de 28 d’ abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i els 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic és competent en la promoció i divulgació de les arts, festes tradicionals, 
estudis històrics i tots aquells aspectes d’àmbit cultural que incideixen més 
directament en les arrels populars utilitzant els mitjans adequats. 

Donat que l’acord no suposa cap despesa econòmica per a l’Ajuntament de 
Ripollet.

D’acord amb el punt Cinquè, apartat 8a de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 
5 de desembre, per la qual es deleguen les atribucions a la Junta de Govern Local, 
i de conformitat amb l’informe-proposta emès per l’arxiver municipal amb el 
vistiplau de l’alcalde, s’acorda:

1. Acceptar la donació d’una còpia digital del fons fotogràfic ofert per 
l’EDITORIAL EFADOS, SL, RECULL FOTOGRÀFIC DE RIPOLLET (1860-1974), de 
conformitat amb el contingut dels informes emesos i com a conseqüència de la 
col·laboració establerta entre l’esmentada editorial i la corporació, en conveni, 
aprovat en data de 26 de juliol de 2010, per acord de la Junta de Govern. 

2. Signar l’acceptació de la donació, tot segons l’acord que es reprodueix 
literalment:
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“D’una part l’Il·lustríssim senyor José María Osuna López, de qui s’ometen les 
circumstàncies personals perquè compareix com a alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, 
NIF P0817900D, i amb seu al carrer Balmes, 2, de Ripollet, en nom i representació de dita 
corporació, en ús de les facultats de l’art. 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local i 53 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, assistit de la secretària, senyora Helena Muñoz 
Amorós que dona fe de l’acte.  D’ara en endavant l’Ajuntament serà anomenat en aquest 
acord com a “DONATARI”. 

I de l’altra, el senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, com a 
administrador-gerent de l’empresa EDITORIAL EFADÓS, SL, amb seu social al carrer 
d’Edison, 3, nau A, del polígon industrial les Torrenteres, del Papiol, amb NIF B61001293, 
segons consta en escriptura pública atorgada davant el notari de Molins de Rei, Vicente 
Sorribes Gisbert, sota el seu número de protocol 2.144, de data 22 de desembre de 1995. 
D’ara en endavant l’Editorial serà anomenada en aquest acord com a “DONANT”. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure 
aquest acord, i a aquest efecte, 

MANIFESTEN:

I. Que el dia 7 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Ripollet i l’EDITORIAL EFADÓS, SL, 
van subscriure un conveni de col·laboració relatiu a la producció i edició del llibre 
“L’Abans. Recull gràfic de Ripollet (1860-1974)”, que conté un recull històric i 
gràfic de Ripollet.  

II. A aquest efecte, l’EDITORIAL EFADÓS, SL va obtenir de diversos veïns i veïnes del 
poble, amb la  intermediació de l’Ajuntament de Ripollet, fotografies originals 
d’aquell període de temps, que li van ser cedides gratuïtament per tal que poguessin 
ser reproduïdes en el llibre citat. Els cedents de les fotografies van autoritzar 
l’Editorial a publicar-les, total o parcialment i a que les reproduccions d'aquestes 
fotografies formessin part de l'arxiu fotogràfic de l'Editorial Efadós, SL. 

Per la seva banda l’Editorial és comprometia a retornar, el més aviat possible, els 
originals als cedents. A la data d’aquest document, tots els originals han estat 
retornats als cedents i l’Editorial només en conserva una còpia digitalitzada al seu 
arxiu. 

Igualment, els cedents autoritzaven l’Editorial a lliurar una còpia digitalitzada de 
les fotografies cedides, a l’Arxiu Municipal de Ripollet (Ajuntament de Ripollet), 
amb finalitat de consulta.

III. Aquestes cessions es van documentar en uns formularis (en poder de l’Editorial 
Efadós, SL), una còpia dels quals s’adjunta com a apèndix d’aquest document. 
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El nombre total de fotografies que van ser cedides a l’Editorial era de 2.645. 

Els cedents eren: be els autors de les fotografies, be els hereus dels autors, be 
propietaris de les imatges per haver-les adquirit per compra, donació o altre negoci 
jurídic o be mers posseïdors de les imatges. 

IV. L’Editor ha publicat el llibre previst en el conveni referit en la Manifestació I d’aquest 
acord i disposa d’un fons de 2.645  imatges digitalitzades de Ripollet, que integren 
el que es denomina “Fons Fotogràfic l’Abans – Ripollet, anys 1870-1974”. 

V. El punt vuitè del conveni citat estableix que un cop finalitzada la publicació del llibre, 
l’Editor donarà a l’Ajuntament una còpia digitalitzada de les fotografies recollides 
per al “Fons Fotogràfic l’Abans – Ripollet, anys 1870-1974”. 

VI. Que l’Ajuntament de Ripollet ha acceptat, per resolució de Junta de Govern Local de 
data ___________ i previ informe favorable del tècnic d’Arxiu i la cap d’unitat de 
Patrimoni i Memòria Històrica, la proposta de donació d’una còpia digitalitzada de 
2.645 imatges de l’Editorial Efadós, que integren el que es denomina “Fons 
Fotogràfic l’Abans – Recull fotogràfic, anys 1860-1974”. 

VII. Que, per tant, vist l’interès i del valor informatiu i cultural de la col·lecció d’imatges 
citades i en compliment del punt vuitè del conveni esmentat anteriorment i amb 
autorització prèvia dels propietaris o posseïdors de les imatges, les parts acorden 
establir el present acord de DONACIÓ del fons citat, d’acord amb els següents: 

PACTES:

PRIMER - OBJECTE DE LA DONACIÓ 

L’Editorial dona en aquest acte a l’Ajuntament de Ripollet, de manera irrevocable, el 
denominat “Fons Fotogràfic l’Abans – recull fotogràfic, anys 1870-1974”, conformat 
per un total de 2.645 imatges de Ripollet, digitalitzades en format TIFF, amb previ 
consentiment dels titulars o posseïdors de les imatges i amb l’acceptació del consistori, 
d’acord amb el que expressa la manifestació II d’aquest acord. 

Aquestes imatges van ser obtingudes per l’EDITORIAL EFADÓS, SL, amb la intermediació 
de l’Ajuntament de Ripollet, tal i com s’explica, igualment, a les manifestacions II i III 
d’aquest acord. Els contactes amb els noms dels autors i/o propietaris s’adjuntaran en 
un document Excel amb el lliurament de les fotografies digitalitzades. 

Aquest fons fotogràfic quedarà dipositat íntegrament a l’Arxiu Municipal de Ripollet 
(Ajuntament de Ripollet) i no se’n podrà fer cap còpia ni duplicat, sobre cap tipus de 
suport, per a altres arxius, entitats o organismes, ni penjar-lo a la xarxa Internet, sens 
perjudici del que s’estipula al pacte tercer subsegüent d’aquest acord. 
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SEGON – IRREVOCABILITAT i EFECTIVITAT I DE LA DONACIÓ 

La donació a favor de l’Ajuntament de Ripollet formalitzada en aquest acord, té –com 
s’ha esmentat- caràcter d’irrevocable i gaudirà d’efectes a partir de la data de signatura 
d’aquest acord. 

TERCER - AUTORIA I EXERCICI DELS DRETS 

L’Editorial donant no disposa dels drets d’explotació de les imatges objecte de donació 
en cap de les seves modalitats. Per tant, és responsabilitat de l’Ajuntament de Ripollet 
obtenir de l’autor i/o propietari de les imatges la corresponent autorització per exercir 
els drets de reproducció, distribució o comunicació pública de les imatges cada vegada 
que el consistori en vulgui fer ús. 

L’Ajuntament de Ripollet s’obliga a citar i fer constar l’autoria o propietat de les imatges 
que utilitzi, sempre que en obtenir l’autorització expressa dels autors i propietaris, 
aquests així ho hagin requerit. 

L’Ajuntament de Ripollet respon de les publicacions que faci en nom seu i que pugui 
atemptar contra els drets o la imatge de l’autor fotogràfic o propietari o de les persones 
que apareguin en les imatges utilitzades. 

L’Ajuntament de Ripollet es compromet a respectar els drets morals dels propietaris i 
autors de les imatges.

QUART - CONTRAPRESTACIONS 

Atès que la donació és, per naturalesa, un negoci jurídic a títol gratuït, el donant no rebrà 
cap remuneració o contraprestació pel lliurament del fons fotogràfic objecte d’aquest 
acord. 

CINQUÈ – VALOR DEL FONS FOTOGRÀFIC OBJECTE DE DONACIÓ. 

Segons l’informe emès pel tècnic d’Arxiu i la cap d’unitat de Patrimoni i Memòria 
Històrica, el valor econòmic del fons fotogràfic objecte de donació, en cap cas supera el 
llindar fixat en l’article 22 de la LBRL, per la qual cosa la competència per a l’aprovació 
d’aquest acord correspondrà a l’Alcaldia, o, en cas de delegació, a la Junta de Govern 
Local. 

SISÈ - LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a tot allò que no estigui previst en els precedents pactes, el present acord es regirà 
per les disposicions del Codi Civil de Catalunya i supletòriament pel Codi Civil espanyol i 
per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i tota aquella altra que li 
sigui d’aplicació. 
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SETÈ - SUBMISSIÓ 

Per a la resolució de qualsevol diferència que pogués sorgir de la interpretació i el 
compliment del present acord, ambdues parts se sotmeten, a la jurisdicció i competència 
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant al seu propi fur, si n’és un 
altre.”.”

3. Notificar aquest acord a l’Editorial Efadós, SL.

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

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

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

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

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

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació de factures, relació 108.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000108R, de 23 de març de 2021, per un import 
total de 176.504,38 €.
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Fonaments de dret 

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

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

Per tot el que s'ha exposat, i en ús de les facultats delegades per Resolució 
d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, i de conformitat amb 
l’informe-proposta emès pel coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000108R, de 23 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 176.504,38 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0007221.000, per un import de 706,66 €, 
a nom d’ENDESA ENERGIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 
2021.2.0007715.000, per un import de 10,77 €, a nom d’ENDESA ENERGIA, S.A., 
SOCIEDAD UNIPERSONAL.

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

4.1.2. Reclamació rebuts manteniment escala mecànica Galeries 
Mercacentre.

Fets 

1. El 24 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/16261, el 
senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, en representació 
de la Comunitat de Propietaris de les Galeries Mercacentre, sol·licita o 
reclama l’abonament de les quantitats corresponents als mesos de 
confinament, i també del temps que va estar tancada la porta que dóna al 
mercat pel control d’aforament.

2. El contracte del servei de manteniment preventiu de l’escala mecànica, que 
comunica el mercat municipal amb l’espai de les Galeries Mercacentre, en el 
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qual s’indica que s’aplicarà una repercussió del 33% a la Junta de Propietaris 
de les Galeries Mercacentre, en relació amb les despeses de manteniment de 
la citada escala mecànica.

3. El 19 d’abril de 2021, l’enginyer municipal del Departament de Serveis 
Municipals i Municipalització, ha emès informe del tenor literal següent: 

“Vist que en dita instància l’interessat exposa que “la Comunitat de propietaris 
Galeries Mercacentre ha pagat el rebut de l´escala mecànica dels mesos de 
confinament i també el temps que va estar tancada la porta que dóna al mercat pel 
control d´aforament durant la desescalada” i sol·licita o reclama l´abonament 
d´aquests diners: 

Seria: 1er TRIMESTRE part proporcional del 15 de març al 31 de març, 2on 
TRIMESTRE- Complet Quedarien pendents els dies del 4rt TRIMESTRE, s´han de 
comptabilitzar ja que alguns dies es tanca la porta d´accés de mercat a Galeries per 
control d´aforament”.

És evident que les restriccions derivades de la crisis sanitària provocada per la 
pandèmia de la COVID-19 han suposat el tancament de centres i establiments 
durant certs períodes de temps, però considero convenient indicar que els 
manteniments relatius a la seguretat de les instal·lacions, en la mesura del possible, 
sempre s’han continuat executant, i que el pagament dels contractes subscrits per 
les administracions s’han hagut de seguir abonant. Tot això d’acord amb l’establert 
al Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures urgents extraordinàries 
per abordar l'impacte econòmic i social del COVID-19, i les seves modificacions 
posteriors.

Degut a les restriccions, l’Ajuntament de Ripollet va haver d’instal·lar un sistema de 
control d’aforament als accessos principals del Mercat municipal, no quedant 
coberta l’escala mecànica que connecta amb les Galeries, en tractar-se d’una 
solució d’urgència i amb un pressupost limitat. Igualment, durant tot aquest temps 
s’ha tractat de minimitzar els efectes d’aquestes restriccions en la mesura que ha 
estat possible, obrint l’accés indicat per l’interessat quan les dades d’assistència 
eren prou inferiors al màxim permès legalment en cada moment. També es va 
plantejar a l’interessat que aquest accés es podria haver obert amb un control per 
part del mateix, allà on no arribava el comptatge automàtic instal·lat, però no ens 
consta que s’arribés a executar cap solució alternativa per part seva.

En conseqüència, a banda de la poca concreció en quant a imports reclamats 
aportats per l’interessat, és per tot allò exposat que des dels Serveis Municipals no 
ens sembla escaient que es procedeixi a acceptar sense més la reclamació 
presentada per l’interessat.”
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4. Segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal, el servei de 
manteniment preventiu de l’escala mecànica, tot i les mesures sanitàries 
imposades per a la prevenció de la propagació de la Covid-19, s’ha seguit 
prestant, havent-se liquidat, per part de l’Ajuntament, el preu pactat amb el 
contractista.

Fonaments de dret

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

2. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures urgents, 
extraordinàries per abordar l’impacte econòmic i social del covid-19.

De conformitat amb l’informe-proposta emès pel tresorer accidental amb el 
vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:

1. Desestimar la petició presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en 
representació de la Comunitat de Propietaris de les Galeries Mercacentre, pel que 
fa a l’anul·lació i/o abonament de les quantitats corresponents a la repercussió 
del 33% que es realitza trimestralment a la Comunitat de Propietaris, en 
concepte del servei de manteniment preventiu que es realitza a l’escala mecànica 
que comunica el mercat municipal amb l’espai de les Galeries Mercacentre, tot 
això de conformitat amb l’argumentació donada en l’informe emès per l’enginyer 
municipal en data 19 d’abril d’enguany, el contingut literal del qual s’ha transcrit 
a la part expositiva del present acord.

2. Notificar el present acord a la persona interessada. 

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

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

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

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

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

4.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la 
licitació del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la 
solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de 
Ripollet.

El 23 de març de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar la 
licitació dels serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica 
del Padró municipal d’habitants, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

El 26 de març de 2021, des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a 
la publicació del corresponent anunci al Perfil del contractant de la Generalitat 
de Catalunya. 

El 13 d’abril de 2021, reunida la Mesa de contractació, es procedeix a l’obertura i 
qualificació de la documentació que conté l’únic sobre presentat, comprovant-
se que consta tota la documentació sol·licitada, i declarant-se l’admissió de 
l’única proposició presentada:

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

La proposta presentada pel licitador dona compliment als requeriments 
establerts als plecs de condicions, i ofereix una proposta econòmica d’11.200,00 
euros, i per tant igualant el pressupost de licitació. I adjunta així mateix 
document signat pel representant de l’empresa BERGER-LEVRAULT ESPAÑA, SA 
–convidada inicial d’aquesta licitació–, amb documentació acreditativa de que 
aquesta va absorbir les societats del mateix grup “ABS INFORMÁTICA, SLU” i 
“AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU”, però sense tenir encara capacitat 
per a contractar ni per a facturar, motiu pel qual ho ha de fer mitjançant 
qualsevol de les altres dues societats, havent-se presentat a aquesta licitació 
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com a “ABS INFORMÁTICA, SLU”, empresa absorbida per la matriu i que conserva 
la seva capacitat per a contractar i facturar.

Al mateix acte es proposa al cap de l’OAC, l’inici del corresponent procediment 
negociador.

Finalitzat el procediment negociador i entregada l’oferta definitiva per part de 
l’empresa licitadora en data 15 d’abril de 2021, el cap de l’OAC ha emès informe, 
adjunt a l’expedient administratiu, expressiu de l’avaluació i valoració de l’oferta 
de la licitadora, considerant que dona compliment a les condicions exigides als 
plecs i que, respecte de la seva oferta inicialment proposada, incorpora les tres 
millores que a continuació es detallen:

1. Formació: la licitadora ofereix una jornada addicional de 5 hores en modalitat 
online, assolint per tant els 25 punts màxims que s’atorgaven a raó de 5 
punts  per hora proposada.

2. Millora en el temps de resposta: la licitadora ofereix un temps de resposta 
en les consultes i sol·licituds de resolució d’incidències de menys de 10 hores, 
assolint per tant els 5 punts establerts al PCAP.

3. Millora econòmica: la proposta econòmica de la licitadora és de 10.640,00 
euros, 5 punts percentuals per sota del pressupost de licitació, i per tant 
assolint 5 punts a raó d’1 per punt percentual de rebaixa.

La puntuació total aconseguida per la licitadora és de 35 punts, superant per tant 
el llindar dels 25 punts mínims establerts al PCAP per a l’adjudicació del 
contracte.

El 22 d’abril de 2021, reunida novament la Mesa de contractació, es procedeix a 
donar lectura a l’informe del tècnic, i, un cop revisada l’oferta presentada, 
s’acorda acceptar la proposta realitzada pel cap de l’OAC, proposant per tant a 
l’empresa ABS INFORMATICA, SLU, com a adjudicatària del contracte.

La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per la licitació del present 
contracte de serveis, segon el que ve establert en el punt cinquè, apartat 3.a) de 
la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, de delegació de 
competències.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la tècnica de Contractació amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:

1. Aprovar, l’establiment de la puntuació obtinguda de la proposició presentada 
i acceptada, d’acord amb els criteris establerts al Plec de clàusules 
administratives particulars, i de conformitat amb la proposta realitzada per la 
Mesa de contractació i l’informe de valoració realitzat: 
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EMPRESA NIF PUNTUACIÓ TOTAL
ABS INFORMÀTICA, SLU B59383596 35,00 punts

2. Considerar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica 
del Padró municipal d’habitants, la presentada per ABS INFORMÀTICA, SLU, amb 
NIF B59383596, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

3. Notificar a ABS INFORMÀTICA, SLU, que, d’acord amb l’establert a l’art. 150.2 
de la LCSP, presenti la documentació que s’indica a continuació en el  termini de 
DEU DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord:

 Constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 532,00 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs), que s’haurà de 
portar a terme de conformitat amb l’indicat en el Plec de clàusules 
administratives davant de la Tresoreria municipal.

 Acreditació documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 
11.1 i 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars.

 Compromís d’adscriure la pertinent pòlissa d’assegurances.

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

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

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

4.1.4. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats 
fora d’ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal 
de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament 
autoritzats.

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

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

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

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

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

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

Així mateix es va procedir a la valoració de les ofertes presentades en aplicació 
dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, continguts a la 
clàusula 12 del PCAP, i establint la classificació provisional de les proposicions 
que, de forma decreixent, va quedar de la forma següent:

1. VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL B60156163 100,00 punts
2. DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 84,32 punts
3. AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL B62545603 68,48 punts
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Un cop efectuada aquesta valoració i classificació, i d’acord amb la clàusula 14.- 
Proposicions baixes presumptament anormals, del PCAP, es detectà la anormalitat 
de l’oferta presentada per l’empresa licitadora VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL, 
en tant que la seva oferta econòmica supera en més del 10% la mitjana 
aritmètica de les ofertes econòmiques presentades, i a qui, mitjançant Resolució 
d’Alcaldia 2021/396, de data 17 de març, es requereix per tal que justifiqui i 
desglossi raonadament i detalladament els preus oferts.

El 25 de març de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe, que 
consta incorporat a l’expedient administratiu, valorant la documentació que li va 
ser traslladada amb la justificació presentada per l’empresa licitadora, estimant 
acreditada la viabilitat de la seva oferta i proposant a la Mesa de Contractació 
l’acceptació de la seva proposició.

El 6 d’abril de 2021, es reuneix novament la Mesa de contractació, acceptant la 
proposta realitzada per l’inspector cap de la Policia Local, continguda al seu 
informe de data 25 de març de 2021, i com a conseqüència, una vegada 
acceptada la justificació de la viabilitat de l’oferta de la licitadora VIUDA DE 
LAURO CLARIANA, SL, s’estableix com a definitiva la puntuació obtinguda per les 
tres empreses licitadores, així com la seva classificació per ordre decreixent.

L’oferta que ha obtingut la major puntuació és la presentada per VIUDA DE 
LAURO CLARIANA, SL, la Mesa de contractació acorda proposar-la com a 
adjudicatària del contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús 
ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per 
a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats.

El 23 d’abril de 2021, es reuneix novament la Mesa de contractació, prenent 
coneixement de la instància d’al·legacions presentada pel licitador DADES 
PROTEGIDES, en data 14 d’abril de 2021, amb registre d’entrada núm. ENTRA-
2021-5351, en relació a la notificació que va rebre de la Resolució d’Alcaldia 
2021/396, de data 17 de març, donant lectura i CONFORMITAT acceptant 
l’informe emès per la tècnica de Contractació de l’Ajuntament, que figura 
incorporat a l’expedient administratiu, i considerant la inadmissió de les 
al·legacions realitzades pel licitador.

D’acord amb la disposició addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència 
com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern 
Local, segons consta en el punt cinquè, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
2019/1863, de 5 de desembre, de delegació de competències.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la tècnica de Contractació amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:
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1. Aprovar l’establiment de la puntuació obtinguda de les proposicions 
presentades i la seva classificació per ordre decreixent, d’acord amb els criteris 
establerts al Plec de clàusules administratives particulars, i de conformitat amb 
la proposta realitzada per la Mesa de contractació i l’informe realitzat per 
l’inspector cap de la Policia Local: 

1. VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL B60156163 100,00 punts
2. DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 84,32 punts
3. AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL B62545603 68,48 punts

2. Considerar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit 
municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva 
descontaminació en centres de tractament autoritzats, la presentada per 
l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL, amb NIF B60156163, de conformitat 
amb la proposta realitzada per la Mesa de contractació i l’oferta presentada per 
la mateixa.

3. Adjudicar a l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL, amb NIF B60156163, 
representada pel senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, el 
contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit 
municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per un període de de 
quatre anys, sense possibilitat de cap pròrroga, i a raó dels següents preus 
unitaris:

Tipus de vehicle Preu unitari  (IVA 
exclòs)

Bicicletes 5,00 €
Motocicletes o ciclomotors 26,00 €
Turismes i tot terrenys (vehicles automòbils lleugers)             141,00 €
Furgons            201,00 €
Camions de menys de 3500 kg            226,00 €
Camions, autobusos i altres vehicles de més de 3500 kg            401,00 €

4. Publicar l’adjudicació al Perfil de contractant de la Plataforma de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

5. Inadmetre les al·legacions interposades pel licitador DADES PROTEGIDES, en 
data 14 d’abril de 2021 –mitjançant instància amb registre d’entrada número 
ENTRA-2021-5351-, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
contractació i l’informe emès per la tècnica de Contractació. 

6. Notificar el present acord a les tres empreses licitadores en aquest 
procediment. 
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7. Comunicar a l’empresa adjudicatària que la formalització del contracte 
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista del present 
acord d’adjudicació, de conformitat amb el que estableix l’article 159.6.g) LCSP.

8. Donar trasllat del present acord a la Tresoreria, tot informant que els ingressos 
dels imports corresponents a les liquidacions realitzades en virtut d’aquesta 
contractació s’imputaran a l’aplicació pressupostària d’ingressos 36000-Venda 
d’efectes inútils.

9. Donar trasllat del present acord a la Intervenció, als efectes oportuns, en tant 
que, donat que d’aquesta contractació no se’n deriven despeses per a 
l’ajuntament sinó ingressos, no es troba sotmesa a fiscalització prèvia, havent 
estat substituïda aquesta per la presa de raó en comptabilitat, de conformitat 
amb allò previst a la base 65.2 de les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet.

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

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

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

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

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 
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4.1.5. Rectificar l’error material de l’acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per 
la junta de govern local el dia 30 de juliol de 2019.

Fets

1. El 30 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar imposició de la 
penalització a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U., com a adjudicatària del contracte de telecomunicacions de 
veu en ubicació permanent, comunicacions mòbils de veu, dades i 
connectivitat de seus, accés a internet i accés públic sense fils de 
l’Ajuntament de Ripollet, amb motiu d’incompliment de la obligació de 
lliurament efectiu de la totalitat de la informació requerida a les factures, en 
la forma prevista a la clàusula 4.12 del Plec de prescripcions tècniques –
PPT–, que regulava la licitació del servei.

2. Revisat l’esmentat acord s’ha pogut constatar que no hi consta cap referència 
al NIF de l’empresa, i que en el moment de donar d’alta la posterior nota de 
càrrec per part de la Tresoreria municipal als efectes d’executar l’import de 
la penalització es va incorporar un NIF incorrecte.

3. En aquest sentit, segons informe de la Tresoreria municipal, i amb remissió 
a l’article 56 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, el 23 de desembre de 2019, l’Ajuntament endossa 
a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la quantitat de 4.539,92 €, 
corresponent al pagament de les factures de  l’emissió núm. 93E/2019  a la 
UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., 
com a adjudicatària del servei de telecomunicacions; i en data 5 de febrer de 
2020, efectua novament endós a l’ORGT per un import de 2.367,66 €, 
corresponent a les factures de l’emissió núm. 12E/2020, essent en total un 
import de 6.907,48 euros, que és l’import corresponent a la penalització 
imposada, amb recàrrecs i interessos de demora inclosos. Amb aquests 
ingressos ha estat compensada la penalització imposada a l’entitat mercantil 
adjudicatària per part d’aquest Ajuntament amb motiu de l’incompliment 
contractual.

Fonaments de dret

L’article 109 apartat 2n de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú– LRJPAP- , 
relatiu entre altres a la rectificació dels errors, refereix textualment: “2. Les 
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o 
a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els 
seus actes.”.
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D’acord amb la delegació de competències en la Junta de Govern Local, establerta 
per la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de data 5 de desembre, en mèrits de tenor 
de la disposició addicional segona de l’esmentat text legal, i de conformitat amb 
l’informe-proposta emès per la tècnica de Contractació amb el vistiplau de la 
regidora delegada d’Economia, s’acorda: 

1. Rectificar l’error material de l’acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per la Junta de 
Govern Local el dia 30 de juliol de 2019, que serà del tenor literal següent:

On diu: Imposar a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., la penalització corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte, 121.600,80 €, essent d’un import de 6.080,04 €, per 
l’incompliment de la obligació de lliurament efectiu de la totalitat de la 
informació requerida a les factures, en la forma prevista a la clàusula 4.12 del 
Plec de prescripcions tècniques –PPT–. 

Ha de dir:  Imposar a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., amb NIF U87918140 la penalització corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació del contracte, 121.600,80 €, essent d’un import de 
6.080,04 €, per l’incompliment de la obligació de lliurament efectiu de la 
totalitat de la informació requerida a les factures, en la forma prevista a la 
clàusula 4.12 del Plec de prescripcions tècniques –PPT–.

2. Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que procedeixi a aplicar els 
ingressos rebuts, sobre el total del deute de la liquidació Càrrec/Valor 
01954803/0000000001, a nom de la  UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, amb el NIF U87918140.

3. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes escaients.

4. Notificar a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U., per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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

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

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

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

4.1.6. Contracte menor del Pla d’usos de l’equipament de la plataforma de 
serveis per a la gent gran: disseny d’usos vinculat a la gestió i 
organització.

Fets

La necessitat que ha manifestat la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, segons 
informe adjunt a l’expedient administratiu, de contractar el servei d’un de Pla 
d’usos de l’equipament de la Plataforma de Serveis per a la Gent Gran: Disseny 
d’usos vinculat a la gestió i l’organització, s’ha sol·licitat per part del 
Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses 
especialitzades en aquest sector: FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO 
MATIA-INGEMA, SUARA SERVEIS, SCCL i DOT CONSULTING, SL.

 El preu de licitació era de 15.000,00 € (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 14 
d’abril. Dins de termini i forma s’han presentat dues ofertes:

 L’empresa FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA, amb 
NIF G20857082, en el seu nom i representació el Sr. DADES PROTEGIDES, 
amb NIF DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 14.930,00 € 
(sense l’IVA).

 L’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, amb NIF F17444225, en el seu nom i  
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, qui 
presenta un pressupost de 14.995,00 € (sense l’IVA).

L’empresa DOT CONSULTING, SL, comunica que declina presentar oferta.
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Segons l’informe de valoració d’ofertes amb data 21 d’abril de 2021, de la 
coordinadora d’àmbit de Drets Socials i responsable del contracte, adjunt a 
l’expedient administratiu, es proposa, doncs que s’adjudiqui el servei a l’empresa 
FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA, per haver presentat 
l’oferta més econòmica, per un import de 14.930,00 €, més la quantitat de 
3.135,30 €, en concepte d’IVA (21%), amb un import total de 18.065,30 €, i 
compleix amb les condicions i requisits que s’exigeixen, per tant es proposa la 
seva adjudicació. 

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la coordinadora 
d’àmbit de Drets Socials conforme no s’està alterant l’objecte del contracte, per 
tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. Consta també a 
l’expedient administratiu el proposta econòmica presentada per l’empresa 
FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA, amb NIF 
G20857082.

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 301.2312.22706 
– Redacció plecs licitació residència del vigent Pressupost. 
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D’acord amb la disposició addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència 
com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern 
Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, 
de 5 de desembre.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la tècnica de Contractació amb 
el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar la necessitat de contractar el servei d’un de Pla d’usos de l’equipament 
de la Plataforma de Serveis per a la Gent Gran: Disseny d’usos vinculat a la gestió 
i l’organització.

2. Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-
INGEMA, amb NIF G20857082, el servei d’un de Pla d’usos de l’equipament de 
la Plataforma de Serveis per a la Gent Gran: Disseny d’usos vinculat a la gestió i 
l’organització, per un import de 14.930,00 €, més la quantitat de 3.135,30 € en 
concepte d’IVA (21%), amb un import total de 18.065,30 €, IVA inclòs.

3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
l’import de 14.930,00 €, més la quantitat de 3.135,30 € en concepte d’IVA (21%), 
amb un import total de 18.065,30 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
301.2312.22706–Redacció plecs licitació residència del Pressupost municipal de 
2021.

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

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

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

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 

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

Codi Segur de Validació 41f058c30f3d40a8ac359b31a5b41f18001

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

13
/0

5/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació:

5.1.1. Justificació subvenció Escola de persones adultes Jaume Tuset.

L’Ajuntament de Ripollet, en coordinació amb l’Associació cultural i d’Educació 
de persones adultes (amb NIF G60280864), vol donar resposta a les demandes 
i necessitats de les persones adultes del municipi, sobretot a aquelles que 
s’adrecen al CFA Jaume Tuset a demanar la participació en tallers i activitats. 

L’Associació organitza tallers i activitats amb personal voluntari, però també 
necessita de recursos econòmics per atendre tota la demanda existent i poder 
organitzar els diferents tallers. La formació que ofereix el CFA Jaume Tuset no 
és suficient per atendre tota la demanda. L’atenció i la participació en tallers, de 
part de les persones adultes (sobretot de la gent gran que sovint es troba sense 
companyia i sense fer cap activitat), és molt positiva i comporta molts beneficis 
per a la salut d’aquest col·lectiu adult.  

La Junta de Govern Local, de data 24 de desembre de 2019, va aprovar el conveni 
per dur a terme el Projecte de dinamització multilingüe i intercultural durant el 
curs 2019-20 (expedient núm. 2019/7338), al CFA Jaume Tuset.  El conveni es 
va signar el mateix dia, entre l’Ajuntament i l’Associació Cultural i d’Educació de 
persones Adultes Jaume Tuset.

Finalitzat el curs escolar 2019/20, l’Associació Cultural i d’Educació de persones 
Adultes Jaume Tuset, ha fet arribat la memòria justificativa de les activitats i 
tallers realitzats, així com la documentació (factures, nòmines i extractes 
bancaris) que justifiquen la subvenció atorgada (Registre d’entrada del 16 de 
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desembre núm. 2020-17797 i registre del 15 d’octubre núm. 2020/13758), 
segons estableix el punt setè del conveni esmentat.

També ha fet arribar la Declaració signada pel beneficiari, que consta a 
l’expedient, relativa a la inexistència d’altres subvencions, segons el mateix punt 
setè del conveni.  

En aquest conveni s’atorga una subvenció de 14.130 €, per dur a terme els tallers 
i activitats, durant el curs 2019/20 (des de setembre de 2019 fins a l’agost 
2020). Per dur a terme aquests tallers i activitats es va atorgar una bestreta de 
13.000 €.

El pressupost presentat per l’Associació és de 14.317 €, segons conveni. Això 
suposa una subvenció prevista del 98’69 % del pressupost presentat.

A la memòria que presenta l’Associació s’inclouen les activitats culturals i socials 
realitzades, així com els tallers realitzats dins dels diferents programes (tallers 
de formació permanent al llarg de la vida, tallers de dinamització cultural i 
participació; i tallers de dinamització lingüística i intercultural) des de setembre 
de 2019 fins al març de 2020. L’Associació no ha pogut dur a terme tots els 
tallers i activitats previstos, degut a la pandèmia provocada per la covid-19 que 
va provocar el tancament dels centres educatius i el confinament general.

Dels documents presentats, resulta una justificació de 8.176,79 €. La justificació 
realitzada és inferior a la bestreta lliurada de 13.000 €, l’Associació ha retornat 
els diners no justificats a l’Ajuntament:

 en data 30 de novembre de 2020, la quantitat retornada és de 2.926,68 €.
 en data 31 de desembre de 2020, la quantitat retornada és de  943,69 €. 
 en data 27 d’abril de 2021, la quantitat retornada és de 952,84 €, juntament 

amb els interessos de demora corresponents de 47,09 € (total 999,93€).

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la tècnica d’Educació amb el 
vistiplau del regidor delegat, s’acorda:

1. Aprovar i donar conformitat a la justificació presentada per l’Associació 
Cultural i d’Educació Jaume Tuset, per un total de 8.176,79 € (AP 
308/326/48007) del Pressupost 2019, per dur a terme el Projecte de 
dinamització multilingüe i intercultural durant el curs 2019-20.

2. Donar per justificada la subvenció havent fet el retorn dels diners no utilitzats, 
degut a la pandèmia sanitària, amb els interessos corresponents de demora 
(47,09 €), per un total de 4.870,30 €, dels quals ja han estat reintegrats 
anteriorment 3.870,37 €.
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3. Aprovar la devolució per reintegrament, per part de l’Associació Cultural i 
d’Educació Jaume Tuset, a l’Ajuntament per import de 952,84 € més 47,09 € 
corresponent a interessos de demora, procedint així al reintegrament de la 
subvenció per un total de 999,93 €.

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

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

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

5.2. Serveis Socials:

5.2.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, febrer 2021.

Fets

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

1. Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions,

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

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

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

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la coordinadora d’àmbit de 
Drets Socials amb el vistiplau de la regidora delegada de Serveis Socials, 
prèviament informat per la interventora, s’acorda:

1. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació de les beques de 
menjador escolar del mes de febrer de 2021, per un import total de 59.964,31 € 
(dels quals està previst que subvencioni el Consell Comarcal l’import de 
54.020,70 €), segons relació (de 23 pàgines) que forma part de l’expedient 
administratiu, que comença amb el NIF del tutor DADES PROTEGIDES i acaba 
amb el NIF del tutor DADES PROTEGIDES, i ingressar al núm. de compte de 
l’endossatari corresponent.

2. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris, pels imports que es 
relacionen a continuació, de conformitat amb el punt 10 de les bases reguladores 
i convocatòria:

Endossatari NIF Total
AFA Escola Els Pinetons G64308554 3.674,46 €
AMPA Escola Saltells G08852618 86,26 €
Catering Vostra Cuina, SL B63437529 1.341,93 €
Col·legi Sant Gabriel R5800433D 996,35 €
Ecomenja, SL B64120165 3.319,76 €
Escola Montserrat B08432965 263,91 €
Fundació Catalana de l'Esplai G61096368 324,52 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Cerdanyola G65058349 138,61 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Ripollet G65058349 1.510,56 €
Iss Facility Services, SA A61895371 175,94 €
Jiménez Díaz, Juan F. (Sant Joan de la Creu) 6391342X 1.184,95 €
La Vostra Cuina, SL B58742057 12.493,09 €
Serhs Food Area, SL B59803825 34.453,97 €
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Total  59.964,31 €

2. Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador escolar, 
del vigent Pressupost.

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

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

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

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

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

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Autoritzar contragual al carrer Cot, costat oposat núm. 45.

El 26 de març de 2021, amb número de registre d’entrada 21-4383, el senyor 
DADES PROTEGIDES, en representació de l’empresa Instalación y Mantenimiento 
de Maquinaria Sociedad Limitada, sol·licita una zona de contragual al carrer Cot, 
costat oposat al numero 45, de 10 metres de llargària.

El 19 d’abril de 2021, la Prefectura de la Policia Local ha emet informe, del qual 
es desprèn que no existeix cap inconvenient per autoritzar el contragual 
sol·licitat.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia 
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:
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1. Autoritzar, a l’empresa Instalación y Mantenimiento de Maquinaria Sociedad 
Limitada, una zona de contragual de 10 metres de llargària al carrer Cot, costat 
oposat del número 45, per tal de facilitar les maniobres dels camions i vehicles 
alhora de fer les maniobres de càrrega i descàrrega. 

Prescripcions: 
1) Es senyalitzarà de la manera següent: 

- Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

- Senyalització horitzontal: serà amb pintura de color groc homologada per 
a ús en vies públiques i es pintarà la calçada una franja de 10 centímetres 
d’amplada paral·lela a la vorada.. 

- Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota 
amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

- La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar 
en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) L’horari d’aquesta zona de contra gual serà de 06.00 h a 17.00 hores.
3) El període de cobrament serà l’establert al calendari fiscal aprovat anualment 

per l’Ajuntament.
4) L’import de la reserva anual serà de 361,00 €.

2. Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tal que procedeixi a realitzar la corresponent liquidació tal com estableixen 
les ordenances fiscals.

3. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

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

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

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

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

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

5.3.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per a obres al C. Rocabruna, 
29.

El 2 de març de 2021, amb número de registre d’entrada 21-2750, registre Policia 
Local 221/21, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació de l’empresa 
Argofill, SL, sol·licita autorització per una zona de càrrega i descàrrega per a 
obres, de 8 metres lineals al carrer Rocabruna, 29,

El 20 d’abril de 2021, la Prefectura de la Policia Local ha emet informe, del qual 
es desprèn que no existeix cap inconvenient per autoritzar la zona de càrrega i 
descàrrega sol·licitada. 

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia 
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:

1. Autoritzar, a l’empresa ARGOFILL, SL, una zona de càrrega i descàrrega per a 
obres, de 8 metres de llargària al carrer Rocabruna, 29, per tal de facilitar les 
maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions. 

Prescripcions: 
1) Es senyalitzarà de la manera següent: 

 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota 
amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

- La senyalització horitzontal, serà amb pintura de color groc homologada 
per a ús en vies públiques. 

- La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar 
en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà dos (2) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat  de 08.00 a 19.00 hores 
de dilluns a divendres i de 08.00 a 14.00 hores els dissabtes.
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3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom de ARGOFILL, SL, per un import total de 435,20 €. 
S’adjunta annex I. 

3. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

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

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

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

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

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

5. Contra la liquidació tributària, que no posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar recurs preceptiu de reposició davant el mateix òrgan de l’Ajuntament 
de Ripollet que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la data de recepció de la notificació de la liquidació que rebreu per part de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

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

Codi Segur de Validació 41f058c30f3d40a8ac359b31a5b41f18001

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

13
/0

5/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


5.3.3. Autoritzar zona reservada particular d’estacionaments per a 
motocicletes al carrer Doctor Gil, 6.

El 16 d’abril de 2021, amb número de registre d’entrada 21/5494, el senyor 
DADES PROTEGIDES, en representació de l’empresa Saavsil Pizza, SL, sol·licita 
realitzar nova medició de la zona reservada d’estacionament particular de 
motocicletes al carrer Doctor Gil, 6, desprès d’una errada de transcripció en 
l’anterior expedient, concretament el 2020/7259. 

El 21 d’abril de 2021, la Prefectura de la Policia Local ha emet informe, del qual 
es desprèn que no existeix inconvenient en autoritzar la zona d’estacionaments 
sol·licitada.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia 
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 

1. Autoritzar, a l’empresa Saavsil Pizza, SL, una zona reservada d’estacionament 
particular de cinc (5) motocicletes, essent un total de 6,8 metres de llargària al 
carrer Doctor Gil, 6, espai comprés entre els guals existents entre els números 4 
i 8 del mateix carrer, per tal de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega del 
seu negoci. 

Prescripcions: 
1) Es senyalitzarà de la manera següent: 

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

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

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

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

- La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar 
en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) L’horari d’aquesta zona reservada serà de 12.00 a 24.00 hores.
3) Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a incloure la zona de càrrega 
i descàrrega al padró corresponent, així com per la tramitació del rebut anual 
corresponent.

4) Establir, segons les actuals ordenances fiscals, la quota resultant 591,60 €. 
A satisfer durant el període establert al calendari fiscal aprovat per 
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l’Ajuntament. La tarifa s’anirà actualitzant en funció de les ordenances 
fiscals. 

2. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

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

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

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

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

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

5.3.4. Autorització protecció gual amb topall al carrer Tramuntana, 3-5.

El 15 d’abril de 2021, amb numero de registre d’entrada 21-5366, la Comunitat 
de Propietaris del carrer Tramuntana, 3-5, sol·licita la instal·lació d’un topall 
vertical delimitant el gual de la seva  finca al carrer Tramuntana, 3-5, al costat 
esquerre segons la sortida dels vehicles de l’aparcament. 

El 22 d’abril de 2021, la Prefectura de la Policia Local ha emet informe, del qual 
es desprèn que no existeix inconvenient en autoritzar la instal·lació del topall 
sol·licitat. 

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’inspector cap de la Policia 
Local amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
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1. Autoritzar, a la Comunitat de Propietaris del carrer Tramuntana, 3-5, la 
instal·lació d’un topall vertical delimitant el gual de la seva  finca al carrer 
Tramuntana, 3-5, al costat esquerre segons la sortida dels vehicles de 
l’aparcament,  per incorporar-se a la circulació del mencionat carrer, tal com ve 
indicat en l’informe de la Policia Local.
 
2. Prescripcions:
1) La col·locació del topall vertical serà de plàstic o similar, (PVC-Poliuretà) de 

color negre amb una franja reflectant.
2) La instal·lació, el manteniment i conservació del topall vertical anirà a càrrec 

del sol·licitant, essent responsable dels danys i perjudicis que pugui causar a 
tercers.

3. Notificar el present acord a l’interessat. 

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

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

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

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

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

6.1. Cultura: 

6.1.1. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència 
competitiva, a l’entitat Associació Societat Coral el Vallès, per al projecte 
“adequació d’espais i millores d’aïllament tèrmic a la seu social de 
l’entitat”.

Fets

1. El 29 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import de 2.400,00 
€ (aplicació pressupostària 601.334.48000), a favor de l’entitat Associació 
Societat Coral El Vallès, per tal de finançar el projecte “Adequació d’espais i 
millores d’aïllament tèrmic a la seu social  de l’entitat” amb un pressupost 
de 6.410,00 €.

2. Que tal com recull la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a projectes culturals 2020, aprovada per Junta de Govern 
Local en sessió 13 d’octubre de 2020, amb caràcter general, el pagament de 
les subvencions s’efectuarà contra la presentació de la justificació del 
projecte o activitat subvencionada. 

3. El 5 de març  de 2021, van presentar mitjançant instància derivada des del 
registre d’entrada de l’Ajuntament de Ripoll, amb núm. d’entrada E2021-
2953, els documents justificatius per import de 6.654,54 €.

4. Revisada la documentació presentada des del Departament de Cultura, es 
considera que les factures presentades acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a les bases de la 
convocatòria. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada, segons el projecte aportat per l’Associació Societat Coral El Vallès

Fonaments de dret

1. El règim regulador de la relació jurídica  és l’establert a 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. 
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4. Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica 
a continuació:

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

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

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

En exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons la Llei reguladora 
de les bases de règim local (Llei 7/1985) i al Decret legislatiu 2/2003,  que aprova 
el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en Junta 
de Govern Local, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, 
i de conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap d’unitat de Cultura i el 
cap de Serveis Jurídics amb el vistiplau del regidor delegat de Cultura, prèviament 
informat per la interventora, s’acorda:

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Associació Societat 
Coral el Vallès, amb NIF G58263575, per un import de 6.654,54 €. Que supera 
el 100% del pressupost presentat per al projecte “adequació d’espais i millores 
d’aïllament tèrmic a la seu social de l’entitat” de 6.410,00 €, pel qual es va 
aprovar una subvenció de 2.400,00 €.

2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import de 2.400,00 €, 
corresponent al 100% de l’import total atorgat en concepte de subvenció en 
règim de concurrència competitiva 2020, per al projecte “adequació d’espais i 
millores d’aïllament tèrmic a la seu social de l’entitat”.

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

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

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

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

6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat 
Acció Fotogràfica Ripollet, amb motiu del projecte anual d’activitats de 
l’entitat l’any 2020.

Fets 

1. El 13 d’octubre de 2020, es va aprovar per la Junta de Govern Local, una 
subvenció directa, per un import de 300,00 €, a favor de l’entitat Acció 
Fotogràfica Ripollet, per tal de finançar el cost del projecte anual de l’entitat 
l’any 2020 amb un pressupost de 2.800,00 €.

2. El 5 de novembre de 2020, es va signar el conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, aplicació 
pressupostària 601.334.48037.

3. Que a les clàusules primera i segona es defineix tant la finalitat com l’objecte 
de la subvenció. Així mateix la clàusula sisena estableix la forma de 
pagament de la subvenció, on s’indica el pagament del 80% en concepte de 
bestreta a partir de la data de signatura del conveni, pagament per import 
de 240,00 €, que es va fer efectiu segons OP de data 10/11/2020.

4. El 10 de febrer de 2021, van presentar, mitjançant instància al Registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2021-1709, la justificació 
d’aquesta subvenció nominativa. A la qual se li va fer requeriment 
administratiu per manca de documentació en data 08/03/2021 registre de 
sortida S2021-2638. 
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5. Revisada la documentació presentada des del Departament de Cultura, es 
considera que les factures i justificants presentats per import de 2.846,71 € 
(segons relació adjunta a l’expedient administratiu) acompleixen amb els 
conceptes subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el conveni 
aprovat per a l’any 2020. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de 
la subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’entitat Acció 
Fotogràfica Ripollet. 

Fonaments de dret

1. El règim regulador de la relació jurídica  és l’establert a 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 de 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. Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica 
a continuació:

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

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

En exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons la Llei reguladora 
de les bases de règim local (Llei 7/1985) i al Decret legislatiu 2/2003,  que aprova 
el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en Junta 
de Govern Local, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, 
i de conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap d’unitat de Cultura i el 
cap de Serveis Jurídics amb el vistiplau del regidor delegat de Cultura, prèviament 
informat per la interventora, s’acorda:

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Acció Fotogràfica 
Ripollet, amb NIF G655066227, per un import de 2.846,71 €,  que supera el 
100% del pressupost presentat per al projecte anual pel qual es va aprovar una 
subvenció de 300,00 €.
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2. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
quantitat de 60,00 €, que  és la resta pendent de la subvenció atorgada de 
300,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601.333.48037 (subvenció 
Acció Fotogràfica Ripollet) del Pressupost de l’exercici 2021.

3. Notificar el present acord a l’entitat Acció Fotogràfica Ripollet.

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

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

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

*****

Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió 
en l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa l’acord següent:
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7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització de llicència urbanística per les obres de reconstrucció 
de façana principal, substitució de fusteries i reforma interior d’un edifici 
(exp. 2020/7310). 

Fets 

1. El 30 de desembre de 2020, la Dirección General de la Policía -Área de 
Patrimonio y Arquitectura-, ha presentat al Registre General de l’Ajuntament 
de Ripollet, entrada núm. 18323,  sol·licitud de llicència urbanística per 
reconstrucció de façana principal, substitució de fusteries i reforma interior 
de l’edifici emplaçat al carrer Tamarit, 78, ref. cadastral 
0144308DF3904C0001UB, expedient amb referència interna 2020/7310.

2. Aquest edifici és de propietat municipal i d’acord amb les dades que consten 
en la corporació, en data 9 d’octubre de 1980, l’Ajuntament de Ripollet i la 
Direcció General de Patrimoni de l’Estat, van subscriure un contracte 
d’arrendament de les dependències municipals ubicades en el carrer Tamarit, 
78, subterrani, baixos i primer pis, amb una superfície de 770 m2, a fi i efecte 
de destinar el referit immoble a les funcions pròpies de la Direcció General 
de la Policia Nacional en el terme municipal de Ripollet.

Segons dades facilitades pels Serveis Econòmics de la corporació, la Dirección 
General de Policía està al corrent de pagament de l’esmentat arrendament. 

3. El 18 de gener de 2021, els Serveis Tècnics municipals, han emès informe 
favorable a la llicència urbanística, el qual s’incorpora a l’expedient 
administratiu.

4. El data 29 d’abril de 2021, els Serveis Jurídics municipals, han emès informe 
favorable a la llicència urbanística, el qual s’incorpora a l’expedient 
administratiu.

Fonaments de dret

1. L’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova versió donada per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
local de Catalunya en concordança amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’ordenació de l’edificació
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2. Els articles 188 a 190 TRLUC  i els articles 33 a 38 i concordants del Decret  
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de 
la legalitat urbanística.

3. Les obres objecte d’aquest expedient es pretenen dur a terme en un immoble 
de titularitat  municipal, per la qual cosa cal fer esment a l’article 15 de 
l’esmentat cos normatiu:

“Article 15. Situacions jurídiques privades.
Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents 
entre els particulars i s’entenen atorgades salvant el dret de propietat i sense 
perjudici del de tercer.”

I  l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, diu literalment:

“Article 14. Règim jurídic aplicable a l’atorgament de llicències: 
14.1 Les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre l’ús del sòl 
i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data en què 
s’entén produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la sol·licitud, excepte  
que s’hagin d’atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.”

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

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

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

7. L’Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012.

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

1. Atorgar, a la Dirección General de la Policia –Área de Patrimonio y 
Arquitectura-, llicència urbanística per la reconstrucció de façana principal, 
substitució de fusteries i reforma interior de l’edifici emplaçat al carrer Tamarit, 
78, amb ref. cadastral 0144308DF3904C0001UB, expedient amb referència 
interna 2020/7310. 

2. Informar l’interessat que la llicència s’atorga sense perjudici del dret de 
propietat (bé patrimonial de l’Ajuntament de Ripollet), i sens perjudici del de 
tercers ni de les competències que puguin correspondre a d’altres organismes, 
amb subjecció a les normes generales d’ordenació i a les  prescripcions 
particulars. 

3. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és de UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en finir 
qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu  o de les pròrrogues 
corresponents  no s’han començat o  acabat les obres. En aquest supòsit,  les 
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de 
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi 
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada 
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions, d’ofici o a instància  de terceres persones amb audiència prèvia de 
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

En tot cas s’ha d’advertir l’interessat  que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres  a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres  realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret  64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

4. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

 Amb col·locació de tanques d’obra 26,1 m2 durant 30 dies.

Cal indicar que aquesta ocupació no podrà entorpir ni limitar els serveis públics 
existents a la via pública (accés a contenidors residus urbans, pas recollida 
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d’escombraries, pas d’autobusos, etc..) en el moment de la ocupació efectiva de 
la via pública.

D’acord amb el punt 1.k del ban d’obres d’aquesta Alcaldia de data 3 de març de 
2004, qualsevol tall de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà d’ésser 
comunicat a la policia local, amb una antelació de tres dies. 

5. Aprovar a càrrec de la Dirección General de la Policia –Área de Patrimonio y 
Arquitectura- les liquidacions que se’n deriven, que tenen caràcter provisional, 
i, que s’adjunten com Annex I: 

 Taxa atorgament llicència urbanística OF 21 art. 6.1.a .................13.249,21 €
 Taxa ocupació via pública amb tanques d’obra: 26,1 m2 durant 30 dies OF 6 

Grup I T1a-b) ......................................................................................230,20 €

6. Notificar aquest acord a l’interessat, així com a la l’Organisme de Recaptació 
i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que siguin tramitades 
les liquidacions corresponents segon annex I.  

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

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

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

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

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

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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