
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 2021/14
Caràcter: ordinària
Data: 13 d'abril de 2021
Horari: 10.00 a 10.15 hores
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

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

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

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 
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per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i 
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia 
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA.

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació segona pròrroga Serveis de telecomunicacions de veu.

2.1.2. Aprovació de factures. Relació 93. Presidència.

2.1.3. Aprovació de factures. Relació 98. Ciutat i Sostenibilitat. 

2.1.4. Aprovació 2a pròrroga SIAD i al col·lectiu LGTBI.

2.1.5. Baixa d’autoliquidacions per error material.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS.

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Ajuts transport adaptat a persones d'ASPASUR desembre 2020, gener I 
febrer 2021.

3.1.2. Ajuts econòmics varis.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Modificació senyalització vertical i horitzontal al carrer Pau Casals entre els 
números 101-151 i instal·lació de pilones retràctils.

3.2.2. Col·locació senyalització de reserva estacionament a l´escola Enric Tatché.

3.2.3. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua 
municipal al mes de març de 2021.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT.

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Lliurament plaques guals, al carrer Monturiol, 43.
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4.1.2. Construcció gual, al carrer DADES PROTEGIDES.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 2021/13, celebrada el dia 6 
d’abril. 

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Segona pròrroga del contracte administratiu de Serveis 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.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2017, acordà 
adjudicar el contracte administratiu de serveis de telecomunicacions de veu en 
ubicació permanent, comunicacions mòbils de veu i de dades i accés a internet 
de l’Ajuntament a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Telefónica de España 
S.A.U.-Telefónica móviles España S.A.U., amb NIF U-87918140, per un import 
de 121.600,80 euros, més la quantitat corresponent a l’IVA de 25.536,17 euros, 
resultant un import total de 147.136,97 euros per dos anys de vigència inicial del 
contracte.

L’esmentada contractació es va formalitzar a data 23 de novembre de 2017. No 
obstant, la data efectiva d’implantació del contracte no va esdevenir fins el 23 
d'abril de 2018.

En data 4 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la primera 
modificació del contracte, per ampliació punt de connexió a internet a 
l'aparcament públic del Molí, per un import de 42,45 euros, més 8,91 euros 
corresponents a l’IVA, resultant un total de 51,36 euros/mes.

En data 9 d'abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la segona 
modificació de contracte, per ampliació punts de connexió a internet a 
l'associació de veïns Maragall i a l'associació de veïns Sant Andreu, per un import 
de 84,90 euros, més 17,83 euros corresponents a l’IVA, resultant un total de 
102,73 euros/mes.
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En data 21 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la primera 
pròrroga del contracte, pel període d’un any, per un import, incloses les 
modificacions aprovades, de 62.328,55 €, més la quantitat de 13.089,01 € 
corresponents a l’IVA, resultant un import total de 75.417,56 €.

Atès que a l’apartat tercer de la part dispositiva del contracte signat entre 
l’Ajuntament i la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Telefónica de España S.A.U.-
Telefónica móviles España S.A.U., es disposava el següent: 

“(...) La durada del contracte serà de dos anys. El contracte podrà tenir dues 
pròrrogues d’un any cadascuna de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 
303 del TRLCSP. La pròrroga serà obligatòria pel contractista, sense que en cap cas 
la durada total pugui excedir de 4 anys.” 

Atès l’exposat, d’acord amb el contingut dels informes emesos en data 18 i 19 de 
febrer de 2021, pels responsables del contracte, DADES PROTEGIDES, les 
previsions dels articles 23 i 303 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), vigents en el moment d’aprovació de l’inici de la licitació, i la 
clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, es proposa segona  
pròrroga per un any del contracte administratiu de serveis de telecomunicacions 
de veu en ubicació permanent, comunicacions mòbils de veu i de dades i accés a 
internet de l’Ajuntament de Ripollet, de 23 d'abril de 2021 a 22 d'abril de 2022.

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la 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 número 2019/1863, de 05 de desembre.

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

Primer.- Aprovar la necessitat de disposar de la segona pròrroga del contracte 
administratiu de serveis 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.

Segon.- Aprovar la pròrroga d’un any del contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu en ubicació permanent, comunicacions mòbils de veu, 
dades i connectivitat de seus, accés a internet i accés públic sense fils, subscrit 
en data 23 de novembre de 2017, entre l’Ajuntament de Ripollet i la Unió 
Temporal d’Empreses (UTE) Telefónica de España S.A.U.-Telefónica móviles 
España S.A.U., amb NIF U-87918140, per un import, incloses les modificacions 
aprovades, de 62.328,55 €, més la quantitat de 13.089,01 euros corresponents a 
l’IVA, resultant un import total de 75.417,56 €, pel termini de 23 d'abril de 2021 
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a 22 d'abril de 2022, d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics i 
administratius que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el 
seu dia per l’empresa adjudicatària. 

Tercer.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d'aquesta 
pròrroga, que s’imputarà a les següents aplicacions pressupostàries, pels 
següents imports: 

- 101.912.22200 - Servei telecomunicacions Presidència - 3.750,00€ IVA inclòs.
- 202.241.22200 - Servei telecomunicacions Desenvolupament Econòmic - 
9.750,00€ IVA inclòs.
- 301.231.22200 - Servei telecomunicacions Drets - 12.000,00€ IVA inclòs.
- 401.151.22200 - Servei telecomunicacions Ciutat i Sostenibilitat - 6.000,00€ IVA 
inclòs.
- 502.920.22200 - Servei telecomunicacions Governança - 24.417,56€ IVA inclòs.
- 601.330.22200 - Servei telecomunicacions equipaments culturals - 9.750,00€ IVA 
inclòs.
- 602.340.22200 - Servei telecomunicacions equipaments esportius - 9.750,00€ IVA 
inclòs.

Quart.- Autoritzar la despesa per atendre la despesa derivada d'aquesta 
pròrroga, amb consignació suficient per als exercicis en que tingui vigència la 
mateixa, amb els següents imports:

Exercici 2021.- De 23 d'abril a 31 de desembre: despesa de 50.278,37 €, IVA 
inclòs.

Exercici 2022.- D'1 de gener a 22 d'abril: despesa de 25.139,19 €, IVA inclòs. 

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

Cinquè.- Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat. 

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

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

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

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

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

2.1.2. Aprovació de factures – Relació 93

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000093R, de data 16 de març de 2021, per un 
import total de 1.723,40€.

Fonaments de Dret: 

1. Els articles 213 i següents del Real 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. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents:
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ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000093R, de data 16 de març 
de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 1.723,40€, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0006332.000, per un import de 50,00€, a 
nom de DADES PROTEGIDES, fins a l’operació 2021.2.0006446.000, per un 
import de 242,00€, a nom de A CONTRACORRIENTE FILMS SL.

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

2.1.3. Aprovació de factures – Relació 98

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000098R, de data 22 de març de 2021, per un 
import total de 422.212,31€.

Fonaments de Dret: 

1. Els articles 213 i següents del Real 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. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions 202120000098R, de data 22 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 422.212,31€, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0006239.000, per un import de 1.178,48€, 
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a nom de DADES PROTEGIDES, fins a l’operació 2021.2.0007195.000, per un 
import de 12,57€, a nom de COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER SA.

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

2.1.4. Segona pròrroga del contracte administratiu de Serveis 
d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI.

Antecedents de fet

Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2018, es 
va adjudicar el contracte administratiu de serveis d’informació a les dones i al 
col·lectiu LGTBI a l’entitat mercantil AGI (Assistència i gestió integral, FP), amb 
CIF G-60729084.

Segon.- El contracte entre l’entitat mercantil AGI (Assistència i gestió integral, 
FP) i l’Ajuntament de Ripollet, va ser formalitzat en data 17 de maig de 2018, per 
un preu 58.000,00 euros (cinquanta-vuit mil euros), iva exempt, per un període 
de dos anys a comptar des de la formalització del contracte, amb la possibilitat 
de dues pròrrogues d’un any cadascuna.

Tercer.- Mitjançant resolució d’alcaldia número 2020/610, de data 15 de maig 
de 2020, es va aprovar la pròrroga d’un any del contracte de referència, vigent 
fins el dia 16 de maig de 2021, per un import de 29.000,00 € (vint-i-nou mil 
euros), d’acord amb les condicions previstes als plecs que regeixen la referida 
contractació i l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària.

Quart.- Segons informe emès per la responsable del contracte i coordinadora de 
l’àmbit de Drets Socials, senyora DADES PROTEGIDES, en data 16 de març de 
2021, incorporat a l’expedient administratiu, les prestacions objecte del servei 
contractat s’han executat correctament, persistint encara la necessitat 
d’execució del servei, i per tant proposant-se la concessió de la segona pròrroga 
del contracte administratiu de serveis d’informació a les dones i al col·lectiu 
LGTBI a l’entitat mercantil AGI (Assistència i gestió integral, FP).

Fonaments de Dret

Primer. En data de l’aprovació dels plecs, 22 de desembre de 2017, es trobava 
vigent el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic –TRLCSP-. 

A aquests efectes la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, -LCSP-, vigent actualment, disposa 
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que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a la seva entrada 
en vigor es regiran per la normativa anterior, en aquest cas el TRLCSP.

Segon. Els  plecs de clàusules administratives particulars estableixen, en la seva 
clàusula sisena, i de conformitat amb les previsions dels articles 23 i 303 del Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), vigents en el moment 
d’aprovació de l’inici de la licitació, el següent:

“6 Termini del contracte i pròrroga
(Article 23 i 303 TRLCSP)

Tindrà una durada de DOS ANYS a comptar des de la signatura del contracte. 
Durant els mesos d’agost no es prestarà el servei.

Es preveu la possibilitat de celebrar dues pròrrogues, d’un any cadascuna. Caldrà  
l’adopció de l’acord exprés per part de l’ajuntament al respecte. 

En el cas que l’adjudicatària no tingués la voluntat de prorrogar la vigència, haurà 
d’avisar a l’ajuntament amb sis mesos d’antelació a la data en la que acabaria la 
vigència del contracte, indicant que donaria per finalitzat el mateix amb el 
transcurs del temps establert –durada inicial o primera pròrroga-.

Les comunicacions a les que s’ha fet menció han de ser per mitjà fefaent de la 
tramesa, del contingut i de la recepció de les mateixes, per les dues parts 
(ajuntament i adjudicatària).”

Tercer.- La pròrroga dels contractes la trobem regulada als articles 23 i 303 del 
TRLCSP:

“Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.

1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración 
de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza 
de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia 
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes.
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3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

“Artículo 303. Duración.

1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años 
con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de 
las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga 
por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las 
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La 
celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser 
autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico 
competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para 
ciertas categorías.

2. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en este Título que 
sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo 
superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato 
principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la 
liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo 
necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere 
este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y 
contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato de obras.

Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo objeto se 
considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto 
del contrato principal.
3. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la 
duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.

4. Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra o 
la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato de obras 
al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las 
obras.”

Quart. L’apartat segon de la part dispositiva del contracte administratiu 
formalitzat, disposa el següent:

“SEGON. El preu del contracte és de 58.000,00 € (cinquanta-vuit mil euros), Iva 
exempt, per un període de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte, 
amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.”
D’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, 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 
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Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució d’alcaldia número 
2019/1863, de 5 de desembre.

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

Primer.- Aprovar la necessitat de disposar de la segona pròrroga del contracte 
administratiu de serveis d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI.

Segon.- Aprovar la segona pròrroga d’un any del contracte de referència, 
subscrit en data 17 de maig de 2018, entre l’Ajuntament de Ripollet i l’entitat 
mercantil AGI (Assistència i gestió integral, FP), amb CIF G-60729084, fins el 
dia 16 de maig de 2022, d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics 
i administratius que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el 
seu dia per l’empresa adjudicatària.

Tercer.- Aprovar la disposició de despesa derivada d’aquesta segona pròrroga, 
per import de 29.000,00 € (vint-i-nou mil euros), IVA exempt, així com el 
seu caràcter plurianual, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
305.2314.226991 (Dinamització del P.I.A.D.), del vigent pressupost.

Quart.- Autoritzar la despesa per atendre aquesta pròrroga, amb consignació 
suficient per als exercicis en que tingui vigència la mateixa, amb els següents 
imports:

Exercici 2021.- De 17 de maig a 31 de desembre: despesa de 18.125,35 € (divuit 
mil cent vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims d’euro), IVA exempt.

Exercici 2022.- D'1 de gener a 16 de maig: despesa de 10.874,65 € (deu mil 
vuit-cents setanta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro), IVA 
exempt. 

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

Cinquè.- Notificar al contractista l’acord adoptat. 

Sisè.- 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 

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

Codi Segur de Validació f89ee139f290494dbb02344c2fc5788c001

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

21
/0

4/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


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.  

2.1.5. Baixa d’autoliquidacions per error material

Fets

En data 24 de novembre 2016, es va aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament, 
l’ampliació de la delegació de gestió tributària en favor de la Diputació de 
Barcelona, la qual es va acceptar per acord plenari de data 23 de febrer de 2017.

Fonaments de dret

Examinades les incidències produïdes en la confecció de determinades 
autoliquidacions, i d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu 
entre altres a la rectificació dels errors, refereix textualment: “2. Les 
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o 
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes”.

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

1. Rectificar i anul·lar els documents d’ingrés amb núm. de càrrec-valor detallat 
a continuació, a causa d’error d’enregistrament
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Taxa per tinença de gossos (errada titularitat)
Núm. liquidació: 02360203-0000123744
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 43,47 €

Taxa per drets examen (errada emissió)
Núm. liquidació: 02381746-0000134433
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 25,00 €

Taxa per drets examen (errada emissió)
Núm. liquidació: 02381746-0000134396
Nom: DADES PROTEGIDES z
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 25,00 €

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (errada emissió)
Núm. liquidació: 02322762-0000054245
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 398,00 €

Taxa per Llicències Urbanístiques (errada emissió)
Núm. liquidació: 02322765-0000054249
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 242,00 €

Taxa per Ocupació de via pública (errada emissió)
Núm. liquidació: 02322769-0000054256
Nom: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Import: 74,70 €

2. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
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3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS.

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Ajuts transport adaptat a persones d'ASPASUR desembre 2020, 
gener I febrer 2021.

Antecedents de 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.

Fonaments de drets:

1. Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com l’Ordenança 
de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de 
Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports i de 
Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

2. Art. 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

1. Concedir els ajuts individualitzat de transport adaptat d’ASPSUR mesos 
desembre 2020 i gener i febrer de 2021. Autoritzar, disposar la despesa i 
reconèixer l’obligació a favor de les persones interessades següents per un import 
total de 5.400,00 €.

NÚM. AJUT DNI EXP COGNOM1 COGNOM2 NOM IMPORT

58379 DADES 
PROTEGIDES

2019/072 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58380 DADES 
PROTEGIDES

2019/075 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58381 DADES 
PROTEGIDES

2001/312 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €
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58382 DADES 
PROTEGIDES

2002/060 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58383 DADES 
PROTEGIDES

2001/230 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58384 DADES 
PROTEGIDES

2019/072 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58385 DADES 
PROTEGIDES

2019/075 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58386 DADES 
PROTEGIDES

2001/312 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58387 DADES 
PROTEGIDES

2002/060 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58388 DADES 
PROTEGIDES

2001/230 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58391 DADES 
PROTEGIDES

2019/072 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58392 DADES 
PROTEGIDES

2019/075 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58393 DADES 
PROTEGIDES

2001/312 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58394 DADES 
PROTEGIDES

2002/060 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

58395 DADES 
PROTEGIDES

2001/230 DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

360,00 €

5.400,00 €

2. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 5.400,00 €, de l’aplicació pressupostària 
301-2313-48007 Ajuts transport adaptat, del vigent Pressupost.

NÚM. AJUT EXP IMPORT CIF ENDOSSATARI

58379 2019/072 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES
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58380 2019/075 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58381 2001/312 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58382 2002/060 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58383 2001/230 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58384 2019/072 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58385 2019/075 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58386 2001/312 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58387 2002/060 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58388 2001/230 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58391 2019/072 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58392 2019/075 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58393 2001/312 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58394 2002/060 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

58395 2001/230 360,00 € DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

5.400,00 €

3. Notificar el present acord a l’endossatari. 

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

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

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

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

         
3.1.2. Ajuts econòmics varis

Antecedents de 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.

Fonaments de dret:

1. Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com l’Ordenança 
de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de 
Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports i de 
Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

2. Art. 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap de Serveis Socials amb 
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informat per la interventora, 
s’acorda:
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1. Concedir els ajuts individualitzat d’ajuts econòmics varis. Autoritzar, disposar 
la despesa i reconèixer l’obligació a favor de les persones interessades següents 
per un import total de 260,42 €.

NÚM AJUT DNI EXP
COGNOM
1

COGNOM2 NOM IMPORT

58390
DADES 
PROTEGIDES

2020/572 SALGUERO
DADES 
PROTEGIDES

DADES 
PROTEGIDES

113,00 €

58389 DADES 
PROTEGIDES

2013/346 Ba - DADES 
PROTEGIDES

147,42 €

260,42 €

2. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 260,42 €, de l’aplicació pressupostària 301-
2313-48000 Ajuts econòmics, del vigent Pressupost.

NÚM 
AJUT

EXP IMPORT CIF ENDOSSATARI FAC

58390 2020/572 113,00 €
DADES 
PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES
11042021G1000000007

58389 2013/346 147,42 € DADES 
PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES O020227/2020

260,42 €

3. Notificar el present acord a l’endossatari. 

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.

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

Codi Segur de Validació f89ee139f290494dbb02344c2fc5788c001

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

21
/0

4/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


 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.  

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Modificació senyalització vertical i horitzontal al carrer Pau Casals 
entre els números 101-151 i instal·lació de pilones retràctils

Antecedents de fets:

Vista la proposta efectuada per la Prefectura de la Policia Local, consistent en 
reforçar la senyalització vertical existent tipus R-307 de prohibició la parada i el 
estacionament, al carrer Pau Casals entre els números 101 i 151, instal·lant un 
total de quatre senyals mes a la ja existent al inici del carrer, concretament a la 
rotonda sita amb el Camí de la Serra. Aquestes senyals s’instal·laran als fanals 
existents a la vorera, als punts indicats al croquis adjunt emès per la Policia Local. 

Així mateix es reforçarà la senyalització vertical amb el pintat d´una línia groga 
longitudinal continua al costat dret segons el sentit de la marxa en tot el tram 
referit, exceptuant els guals existents.

Per últim i per evitar el mal estacionament de vehicles sobre la vorera als 
accessos del col·legi Tatché, es proposa la instal·lació de pilones retràctils tal i 
com s´indica al croquis adjunt i de conformitat amb l’informe de la Prefectura de 
la Policia Local emès en data 23 de març d´enguany,  s’acorda:

Primer.- Reforçar la senyalització vertical existent tipus R-307 de prohibició la 
parada i el estacionament, al carrer Pau Casals entre els números 101 i 151, 
instal·lant un total de quatre senyals mes a la ja existent al inici del carrer, 
concretament a la rotonda sita amb el Camí de la Serra. Aquestes senyals 
s’instal·laran als fanals existents a les voreres, als punts indicats al croquis adjunt 
emès per la Policia Local. 
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Així mateix es reforçarà la senyalització vertical amb el pintat d´una línia groga 
longitudinal continua al costat dret segons el sentit de la marxa en tot el tram 
referit, exceptuant els guals existents.

Per últim i per evitar el mal estacionament de vehicles sobre la vorera als 
accessos del col·legi Tatché, es proposa la instal·lació de pilones retràctils tal i 
com s´indica al croquis adjunt

Segon.- La instal·lació de la senyalització, instal·lació de pilones i la pintura vial 
serà executada per la Brigada municipal d’obres en coordinació amb la Policia 
Local.

Tercer.- Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.
           
3.2.2. Col·locació senyalització de reserva estacionament a l´escola Enric 
Tatché.

Antecedents de fets:

Vista la proposta efectuada per la Prefectura de la Policia Local, consistent en 
habilitar una zona reservada d´estacionament exclusiva per l’escola Tatché, 
degut a les necessitats de la mencionada escola amb el servei diari de càtering, i 
de conformitat amb l’informe de la Prefectura de la Policia Local emès en data 
24 de març d´enguany,  s’acorda:

Primer.- Habilitar una zona reservada d´estacionament exclusiva per l’escola 
Tatché, degut a les necessitats de la mencionada escola amb el servei diari de 
càtering.

S’instal·laran dos senyals verticals tipus R-308 delimitant la zona reservada amb 
fletxes direccionals, amb un caixetí supletori en la part de sota amb la següent 
inscripció: “RESERVAT CENTRE ESCOLAR DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 H A 
17:30 H”.

Els senyals mencionats, es reforçaran amb una línia longitudinal continua de 
color groga, tal i com s´indica al croquis adjunt. 

Segon.- La instal·lació de la senyalització, i la pintura vial serà executada per la 
Brigada municipal d’obres en coordinació amb la Policia Local.

Tercer.- Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.
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3.2.3. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
la grua municipal al mes de març de 2021

Antecedents de fets:

Primer.- En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des del 1 al 31 de març 
d´enguany, les quals han estat abonades mitjançant pagament efectiu i amb 
targeta de crèdit respectivament.

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

Fonaments de dret:

Consta en els expedients els números d´autoliquidacions practicades, 
corresponents a les retirades de vehicles amb el servei de la grua municipal de la 
via pública, derivades d´una infracció de l´Ordenança Municipal, del Reglament 
General de Circulació, de l´Ordenança Municipal de Circulació i/o del cobrament 
de les denúncies interposades pels agents de la Policia Local.

Vista la proposta emesa per l´Inspector Cap de la Policia Local, amb el vistiplau 
de l´Alcalde, s’acorda:

Únic.- Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l´1 al 31 de març 
d´enguany, detallades a continuació:

Núm N. Taxa Matrícula Data Nº 
Autoliq.

Titular Import/€

1 145/21 DADES PROTEGIDES 01/03/2021 2255166 DADES PROTEGIDES 90,00

2 156/21 DADES PROTEGIDES 03/03/2021 2255178 DADES PROTEGIDES 90,00

3 157/21 DADES PROTEGIDES 03/03/2021 2255179 DADES PROTEGIDES 90,00

4 165/21 DADES PROTEGIDES 08/03/2021 2255189 DADES PROTEGIDES 90,00

5 170/21 DADES PROTEGIDES 09/03/2021 2255192 DADES PROTEGIDES 90,00

6 135/21 DADES PROTEGIDES 11/03/2021 2255194 DADES PROTEGIDES 485,00

7 177/21 DADES PROTEGIDES 14/03/2021 2255195 DADES PROTEGIDES 130,00

8 180/21 DADES PROTEGIDES 14/03/2021 2255196 DADES PROTEGIDES 130,00

9 15/21 DADES PROTEGIDES 13/03/2021 2255197 DADES PROTEGIDES 100,00

10 174/21 DADES PROTEGIDES 15/03/2021 2255203 DADES PROTEGIDES 209,00
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11 186/21 DADES PROTEGIDES 17/03/2021 2255209 DADES PROTEGIDES 80,00

12 189/21 DADES PROTEGIDES 18/03/2021 2255211 DADES PROTEGIDES 90,00

13 182/21 DADES PROTEGIDES 19/03/2021 2255212 DADES PROTEGIDES 206,00

14 193/21 DADES PROTEGIDES 22/03/2021 2255218 DADES PROTEGIDES 90,00

15 197/21 DADES PROTEGIDES 24/03/2021 2255221 DADES PROTEGIDES 90,00

16 18/21 DADES PROTEGIDES 28/03/2021 2255225 DADES PROTEGIDES 65,00

17 202/21 DADES PROTEGIDES 29/03/2021 2255229 DADES PROTEGIDES 128,00

18 203/21 DADES PROTEGIDES 30/03/2021 2255230 DADES PROTEGIDES 128,00

19 207/21 DADES PROTEGIDES 31/03/2021 2255231 DADES PROTEGIDES 90,00

20 208/21 DADES PROTEGIDES 31/03/2021 2255232 DADES PROTEGIDES 90,00

21 144/21 DADES PROTEGIDES 01/03/2021 2255167 DADES PROTEGIDES 90,00

22 147/21 DADES PROTEGIDES 01/03/2021 2255168 DADES PROTEGIDES 140,00

23 149/21 DADES PROTEGIDES 01/03/2021 2255169 DADES PROTEGIDES 90,00

24 150/21 DADES PROTEGIDES 01/03/2021 2255170 DADES PROTEGIDES 90,00

25 146/21 DADES PROTEGIDES 02/03/2021 2255172 DADES PROTEGIDES 109,00

26 154/21 DADES PROTEGIDES 02/03/2021 2255173 DADES PROTEGIDES 90,00

27 153/21 DADES PROTEGIDES 03/03/2021 2255175 DADES PROTEGIDES 109,00

28 155/21 DADES PROTEGIDES 03/03/2021 2255176 DADES PROTEGIDES 90,00

29 158/21 DADES PROTEGIDES 03/03/2021 2255177 DADES PROTEGIDES 90,00

30 159/21 DADES PROTEGIDES 04/03/2021 2255180 DADES PROTEGIDES 90,00

31 011/21 DADES PROTEGIDES 04/03/2021 2255181 DADES PROTEGIDES 100,00

32 160/21 DADES PROTEGIDES 05/03/2021 2255185 DADES PROTEGIDES 90,00

33 152/21 DADES PROTEGIDES 06/03/2021 2255186 DADES PROTEGIDES 147,00

34 161/21 DADES PROTEGIDES 06/03/2021 2255187 DADES PROTEGIDES 140,00

35 162/21 DADES PROTEGIDES 07/03/2021 2255188 DADES PROTEGIDES 200,00

36 166/21 DADES PROTEGIDES 08/03/2021 2255190 DADES PROTEGIDES 90,00

37 168/21 DADES PROTEGIDES 08/03/2021 2255191 DADES PROTEGIDES 90,00

38 171/21 DADES PROTEGIDES 11/03/2021 2255193 DADES PROTEGIDES 140,00

39 173/21 DADES PROTEGIDES 12/03/2021 2255198 DADES PROTEGIDES 90,00

40 175/21 DADES PROTEGIDES 13/03/2021 2255199 DADES PROTEGIDES 130,00

41 178/21 DADES PROTEGIDES 14/03/2021 2255200 DADES PROTEGIDES 130,00
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42 181/21 DADES PROTEGIDES 14/03/2021 2255201 DADES PROTEGIDES 130,00

43 176/21 DADES PROTEGIDES 15/03/2021 2255204 DADES PROTEGIDES 109,00

44 183/21 DADES PROTEGIDES 15/03/2021 2255205 DADES PROTEGIDES 90,00

45 184/21 DADES PROTEGIDES 15/03/2021 2255206 DADES PROTEGIDES 90,00

46 187/21 DADES PROTEGIDES 17/03/2021 2255207 DADES PROTEGIDES 140,00

47 188/21 DADES PROTEGIDES 17/03/2021 2255208 DADES PROTEGIDES 90,00

48 164/21 DADES PROTEGIDES 19/03/2021 2255213 DADES PROTEGIDES 220,00

49 190/21 DADES PROTEGIDES 19/03/2021 2255214 DADES PROTEGIDES 200,00

50 191/21 DADES PROTEGIDES 19/03/2021 2255215 DADES PROTEGIDES 90,00

51 192/21 DADES PROTEGIDES 19/03/2021 2255216 DADES PROTEGIDES 130,00

52 179/21 DADES PROTEGIDES 20/03/2021 2255217 DADES PROTEGIDES 225,00

53 194/21 DADES PROTEGIDES 22/03/2021 2255219 DADES PROTEGIDES 90,00

54 195/21 DADES PROTEGIDES 22/03/2021 2255220 DADES PROTEGIDES 90,00

55 196/21 DADES PROTEGIDES 24/03/2021 2255222 DADES PROTEGIDES 140,00

56 198/21 DADES PROTEGIDES 24/03/2021 2255223 DADES PROTEGIDES 90,00

57 199/21 DADES PROTEGIDES 24/03/2021 2255224 DADES PROTEGIDES 90,00

58 201/21 DADES PROTEGIDES 26/03/2021 2255226 DADES PROTEGIDES 90,00

59 200/21 DADES PROTEGIDES 27/03/2021 2255227 DADES PROTEGIDES 128,00

60 204/21 DADES PROTEGIDES 28/03/2021 2255228 DADES PROTEGIDES 130,00

61 209/21 DADES PROTEGIDES 31/03/2021 2255233 DADES PROTEGIDES 90,00

TOTAL  7.348 €

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT.

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Lliurament plaques guals, al carrer Monturiol, 43.

Antecedents de fet:

Primer.- En data 25 de setembre de 2018, las mercantil Prosolter SL, 
representada per DADES PROTEGIDES, presenta al Registre general d’aquest 
Ajuntament, entrada núm. 10733, instància per obtenir les plaques pels dos guals 
emplaçats al carrer Monturiol núm. 43, expedient amb referència interna 
2019/2674. 
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Segon.- Consta, en aquest emplaçament, llicència de dos guals sense placa en 
el padró municipals de guals i reserves. 

Tercer.- Aquestes llicències de gual es van atorgar mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local en data 15 de maig de 2018, que d’acord amb el punt 2. es 
condicionava el lliurament de les plaques a la presentació de la comunicació 
prèvia de la primera ocupació de l’edifici. 

Quart-. Notificades deficiències en data 9 de maig de 2019.

Cinquè.- En data 4 de desembre de 2020, registre entrada núm. 17143, 
l’interessat aporta documentació complementària en la que consta la  instància 
presentada en data 3 d’agost de 2020, relativa a la documentació de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació. 

Sisè.- Consta en l’expedient informe d’inspecció realitzada el 17 de desembre de 
2020, i l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 5  de 
març de 2021. 

Fonaments de dret:

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

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

Vista la sol·licitud, els informes tècnic i jurídic, els preceptes citats anteriorment, 
altres de general i procedent aplicació i, en exercici de les competències que 
atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en tant que competència delegada a la Junta de Govern Local, 
segons consta en el punt Cinquè, apartat 4.b) de la resolució d’alcaldia núm. 
1863/2019, de 5 de desembre, S’ACORDA: 

Primer.- Lliurar dues plaques pels guals emplaçats al carrer Monturiol núm. 43,  
que consten a nom de la mercantil Prosolter SL. 

Prescripcions: 
1) Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (O.F. núm. 20 art. 6).

2) Un vegada col·locades les plaques s’haurà de procedir al pintat de la línia 
discontínua groga que marqui l’àmbit del gual a l’asfalt d’acord amb el model 
aprovat per aquesta Corporació, així com l’eliminació de les línies grogues de 
l’antiga càrrega i descàrrega.

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

Codi Segur de Validació f89ee139f290494dbb02344c2fc5788c001

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

21
/0

4/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


Tercer.- Actualitzar les dades en el padró municipal de guals. 

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària. 

Cinquè.- 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.  

4.1.2. Autorització construcció gual al carrer DADES PROTEGIDES.

Antecedents de fet:

1. En data 18 de novembre de 2020, el senyor DADES PROTEGIDES, presenta al 
Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 15991, instància per 
autorització de gual en el carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb 
referència interna 2020/5889.  

2. Consultat el padró municipal de guals i reserves, consta, en aquest 
emplaçament, llicència de gual sense placa d’una llargària de 2,75 ml, a nom 
del senyor DADES PROTEGIDES. 
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3. D’acord amb la inspecció realitzada en data 25 de novembre de 2020, 
s’observa que no existeix rebaix en la vorera i la porta d’accés té una amplada 
de 2,20 ml. 

4. Examinada la sol·licitud pels Serveis tècnics municipals, emeten informe 
favorable en data 12 de febrer de 2021.  

Fonaments de dret:

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

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

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

4. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012 per Resolució de l’Alcaldia, 
on 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.

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

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

7. Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

8. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria. 
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Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
els informes emesos i, en exercici de les competències que atribueix l’article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en tant 
que competència delegada a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt 
Cinquè, apartat 2b) i 4.b) de la resolució d’alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de 
desembre, S’ACORDA: 

Primer.- Atorgar llicència d’obres al senyor DADES PROTEGIDES,  per instal·lació 
de gual permanent amb una llargària de 2,75 metres lineals per donar accés a 
l’aparcament de l’habitatge del carrer DADES PROTEGIDES, Ref. cadastral: 
9742601DF2994D0001GU, d’acord amb la instància presentada i els informes 
emesos, expedient amb referència interna 2020-5889.

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

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

2) El gual s’haurà d’executar d’acord amb el model B de gual per a voreres 
de fins a 2 metres, aprovat en sessió de Junta de Govern Local el 27 de 
desembre de 2007. Vista la longitud de la porta d’accés, el rebaix de la 
vorera no podrà superar els 2,75 metres (incloses peces de transició entre 
vorada recta i inclinada).

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

podrà recollir la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00€ (O.F. 20 art.6).

Segon.- Aprovar les liquidacions que se’n deriven de la llicència d’obres, que 
tenen caràcter provisional, i, que s’adjunten com Annex I, amb independència de 
la quota anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal en vigor. 
Taxa per a l’atorgament de la llicència ........................................................30,00€
Taxa ocupació via pública 2 sacs 2 dies O.F.6 Grup I t-3a-b .......................9,80€

Tercer.- ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és 
d’UN MES i per acabar-les de TRES MESOS, comptadors des del dia següent de 
recepció de la notificació d’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 
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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.

Quart.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública:
- Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
- Amb dos sacs de runa durant 2 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 
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’Alcaldia de data 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

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

Sisè.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que siguin tramitades 
les liquidacions corresponents i al mateix temps que, aquest organisme practiqui 
la liquidació de l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres segons O.F. 5 
art. 6 i que d´acord amb el pressupost estimat pels serveis tècnics (600,00€) 
correspon un import de 23,88€.

Setè.- 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.  

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

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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