
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 2021/27
Caràcter: ordinària
Data: 13 de juliol de 2021
Horari: 10.05 al 10.17 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. 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:

Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
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 GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures,  relació 242 –Presidència–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 243 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 244 –Drets Socials–.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 247 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.5. Aprovació de factures d’abonament.

3.1.6. Contractació derivada d’acord marc de l’ACM de subministrament de la 
uniformitat de la Policia Local de Ripollet (exp. 2017.03). 
 
3.1.7. Adhesió de l’Ajuntament de Ripollet al contracte derivat 2019.03-D1 de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (exp. 2019.03).

3.2. Persones:

3.2.1. Assignació temporal funcions lloc de treball cap d’unitat d’Esports.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2021 de la 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, codi XGL 21/Y/308378. 

4.1.2. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport 
al teixit empresarial” dins el Catàleg de serveis de l’any 2021.

4.1.3. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats en nom de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, per a la realització de l’actuació Suport a la indústria als PAE 
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de Montcada i Reixac i Ripollet, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, codi XGL 21/Y/308215.

4.1.4. Adjudicació del contracte menor de serveis de consultoria especialitzada, 
per a la construcció d’un marc estratègic del territori industrial de la ciutat de 
Ripollet.
    
5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials: 

5.1.1. Acceptació de la subvenció de la subvenció de la Diputació de Barcelona, 
línia 7, “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la covid-19”, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències 
municipals. 

5.1.2. Acceptació del recurs material auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació xarxa de governs locals 2020-2023, codi 21/y/302536.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Habilitar una zona reservada d’estacionament de transport escolar al carrer 
Font de Can Mas, 2.

5.2.2. Habilitar una zona d’estacionaments de motocicletes i instal·lació mirall al 
carrer Pizarro, 44-46-49.

5.2.3. Trasllat zona de càrrega i descàrrega genèrica al carrer Magallanes, 4.

5.2.4. Senyalització d’Espai lliure de fums al carrer Calvari, 120.

5.2.5. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua 
municipal al juny de 2021.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/26, corresponent al dia 6 de juliol.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/1061, de 22 de juny, pel qual s’aprova els cànons corresponents al mes 
de febrer, dels contractes administratius especials del servei de bars del 
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poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial del mes de 
febrer de 2021, amb un import total de 2.270 €.

 2021/1072, de 23 de juny, pel qual s’aprova la liquidació d’abonaments al 
poliesportiu municipal del mes de maig de 2021, amb un import total de 
2.268,25 €.

 2021/1075, de 23 de juny, pel qual s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions 
esportives per tecnificació al Club Patinatge Artístic Ripollet, del dia 28 juny 
al 29 de juliol, i la liquidació de la taxa corresponent per un import  total de 
900 €.

 2021/1104, de 29 de juny, pel qual s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions 
esportives per al torneig 24h de tenis al Club Tenis Ripollet, el dia 3 de juliol 
de 2021.

 2021/1154 de data 7 de juliol, pel qual es concedeix prestacions socials 
econòmiques per a l’adquisició de llibres i/o material escolar, de l’escola 
d’adults de Ripollet, Jaume Tuset, per un total de 310,50 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures,  relació 242 –Presidència–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000242R, de 25 de juny de 2021, per un import 
total de 4.437,66 €.

Fonaments de dret 

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
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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 202120000242R, de 25 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 4.437,66 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0013230.000, per un import de 206,31 €, 
a nom de L’ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP, fins a l’operació 2021.2.0013737.000, 
per un import de 523,80 €, a nom d’OFFICE24 SOLUTIONS, SL. 

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

3.1.2. Aprovació de factures, relació 243 –Desenvolupament Econòmic–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000243R, de 25 de juny de 2021, per un import 
total de 37.133,75 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000243R, de 25 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 37.133,75 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0013094.000, per un import de 110,44 €, 
a nom de NAO CINEMATOGRAFICA, SL, fins a l’operació 2021.2.0014721.000, 
per un import de 1.815,00 €, a nom de QUESONI, SERVEIS INTEGRALS PER A 
L’ESPECTACLE, SCCL.
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2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 244 –Drets Socials–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000244R, de 25 de juny de 2021, per un import 
total de 70.345,29 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000244R, de 25 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 70.345,29 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0012846.000, per un import de 2.325,00 
€, a nom de FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA (FAS), fins a l’operació 
2021.2.0014726.000, per un import de 15,67 €, a nom de DADES PROTEGIDES.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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3.1.4. Aprovació de factures, relació 247 –Desenvolupament Comunitari–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000247R, de 25 de juny de 2021, per un import 
total de 14.743,21 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000247R, de 25 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 14.743,21 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0013082.000, per un import de 26,14 €, a 
nom de ECOELECTRIC SUMINISTROS, SL, fins a l’operació 2021.2.0014849.000, 
per un import de 19,30 €, a nom de DADES PROTEGIDES.

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

3.1.5. Aprovació de factures d’abonament.

Fets 

En relació amb les factures d’abonament presentades que figuren incloses en les 
relacions de factures núm. 202120000001F, 202120000002F, 202120000003F 
i  202120000004F, d’1 de juliol de 2021.
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Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures d’abonament que figuren incloses en la relació de factures 
número 202120000001F, d’1 de juliol de 2021, per un import de 9.336,12 €. 

2. Aprovar les factures d’abonament que figuren incloses en la relació de factures 
número 202120000002F, d’1 de juliol de 2021, per un import de 284,41 €.

3. Aprovar les factures d’abonament que figuren incloses en la relació de factures 
número 202120000003F, d’1 de juliol de 2021, per un import de 91,41 €.

4. Aprovar les factures d’abonament que figuren incloses en la relació de factures 

número 202120000004F, d’1 de juliol de 2021, per un import de 47,57 €.

3.1.6. Contractació derivada d’acord marc de l’ACM de subministrament 
de la uniformitat de la Policia Local de Ripollet (exp. 2017.03). 

Fets

1. El 25 de març de 2004, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar per acord de Ple 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals 
de Catalunya, que l’Associació Catalana de Municipis (ACM), conjuntament 
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local, té constituït.

2. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació, de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL, de 30 d’abril de 2020, i 
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publicats al Perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord 
marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la 
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2020, 
d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en 
l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

1. CREA UNIFORMES SL, – Lot 1.
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, SA – Lot 3.
3. INSIGNA UNIFORMES, SL – Lots 1, 2 i 7.
4. MAC UNIFORMES, SL – Lots 1 i 2.
5. SAGRES, SL – Lots 1, i 2.
6. SATARA SEGURIDAD, SL – Lots 1, 2 i 3.
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000, SL – Lots 1, 2 i 7. 
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL – Lots 1, 2 i 7.
9. USIS GUIRAO, SL – Lots 1, 2 i 3

El 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a 
adjudicatàries de l’Acord marc d’uniformitat de policia local i d’altre personal, 
licitat per part del CCDL.

L’Acord marc tindrà una durada inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de la 
data en què es formalitzi. Aquest termini de vigència inicial es podrà 
prorrogar per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim 
cadascun d’ells, per la qual cosa la seva durada total serà, com a màxim, de 
quatre anys. 

Tanmateix, podran determinar la possibilitat d’incrementar, d’acord amb les 
previsions de l’article 301.2 de la LCSP, els béns a subministrar establerts en 
l’acord d’adjudicació, en un 10 % del preu del contracte. Podent-se realitzar 
aquest dins del període de vigència de l’Acord marc o de les seves pròrrogues.

El termini de lliurament dels subministraments objecte d’aquest Acord marc 
serà de màxim 60 dies, a comptar des de la notificació de l’acord 
d’adjudicació dels contractes basats.

L’execució dels serveis de presa de mides i ajustaments objecte del lot 1, i 
quan s’escaigui pel lot 7, es realitzarà dins del mateix termini de dos mesos 
a comptar des de la notificació de l’adjudicació dels contractes basats.

D’acord amb la clàusula 39 del PCAP, referent al procediment de licitació dels 
contractes basats relatius als lots 1, 2 i 7, tal com preveu l’article 221.4 
apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats 
en l'Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les 
entitats locals destinatàries, sense necessitat de convocar les parts a una 
nova licitació, podent-se realitzar l’adjudicació del contracte a qualsevol de 
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les empreses seleccionades en la unitat de licitació corresponent, d’acord 
amb els criteris que es fixen a continuació: 

1)  Amb caràcter preferent: 

Quan l’elecció es realitzi a favor de l’oferta que hagi estat la més valorada en 
la classificació de les proposicions presentades en l’Acord marc en quan als 
criteris de judici de valor i d’apreciació automàtica, i que en tot cas la seva 
configuració satisfaci plenament les necessitats de l’ens destinatari.

L’execució dels contractes basats podrà iniciar-se una vegada aquests hagin 
estat adjudicats per les seves entitats destinatàries, atès que d’acord amb 
l’article 36.3 de la LCSP, aquests s’entenen perfeccionats amb la seva 
adjudicació.

3. El 20 d’abril de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, fou 
aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet a l’Acord marc de l’ACM de 
subministrament de la uniformitat de la policia local i d’altre personal de 
Ripollet (exp. 20178.03). 

4. L’inspector cap de la Policia Local, ha emès informe, incorporat en l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat de dotar a la plantilla de la Policia 
Local de vestuari oficial i homologat en el seu disseny, resultant aquest 
essencial d’acord amb la naturalesa pròpia de les seves funcions.

5. D’acord amb aquesta necessitat, des de Contractació s’ha sol·licitat 
pressupost del Lot 1 i Lot 2 a l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, 
SL, amb NIF B31930852, com a empresa que va resultar més valorada en la 
classificació de les proposicions presentades en l’Acord marc en quan als 
criteris de judici de valor i d’apreciació automàtica, pel subministrament de 
la uniformitat de la Policia Local, que ha presentat pressupost que 
s’incorpora a l’expedient amb data 17 de maig de 2021, en els termes i 
condicions establerts al PCAP i PPT aprovats per Resolució de Presidència del 
CCDL, de 30 d’abril de 2020, i les que figuren en l’adhesió de l’Ajuntament 
de Ripollet a l’Acord marc aprovades per la Junta de Govern Local, de 20 
d’abril de 2021.

Fonaments de dret

1. Articles 227 i següents de la LCSP, en relació a la disposició addicional 5a de 
la LBRL, respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a 
aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions 
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

2. Articles 219 a 222 de la LCSP, en relació al règim dels acords marc, i 
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
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3. Article 153 i 220 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius, mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.

4. Disposició addicional 3a de la LCSP, en relació a la disposició addicional 5a 
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

5. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de la policia local i 
vestuari de brigada municipal i d’altres personal amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (exp. 2017.03), aprovats pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local –CCDL– en data 30 d’abril de 2020, els quals tenen 
caràcter contractual,  així com per la resta de normativa concordant aplicable 
que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.

6. L’objecte del lot 1 de l’Acord marc te la qualificació de contracte administratiu 
mixt de subministrament per preus unitaris i serveis associats, segons el que 
estableixen els articles 16.3 a), 17 i 18 de la LCSP.

7. L’objecte del lot 2 de l’Acord marc te la qualificació de contracte 
administratiu de subministraments per preus unitaris, de conformitat amb 
l’article 16.3 a) de la LCSP.

8. D’acord amb la disposició addicional segona LCSP, 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 el que ve establert en el punt cinquè, apartat 
3.a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de procedir a la contractació basada en l’adhesió a 
l’Acord marc de subministrament de la uniformitat de la Policia local i d’altre 
personal de Ripollet (exp. 20178.03). 

2. Aprovar, la contractació a l’empresa adjudicatària SUMINISTROS ESPECIALES 
MILTEC, SL, amb NIF B31930852, dels següents béns:

EXERCICI 2021

Lot Article Quantitat import unitat (sense iVA) import total (sense iva)

1 Samarreta interior tècnica 45                               20,50 €                          922,50 € 
1 Polo màniga curta 60                                35,70 €                          2.142,00 € 
1 Polo màniga llarga 60                                37,50 €                         2.250,00 € 
1 Pantaló estiu 150                               54,70 €                         8.205,00 € 
1 Pantaló hivern 60                               65,20 €                          3.912,00 € 
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1 Vestit representació 15                               241,18 €                          3.617,70 € 
2 Mitjons d'estiu 90                                 3,80 €                             342,00 € 
2 Mitjons d'hivern 90                                 3,95 €                             355,50 € 
1 Folre polar amb cremallera sencera 4                              120,70 €                            482,80 € 
1 Jaqueta hivern 4                               185,10 €                            740,40 € 
2 Sabates 4                               70,90 €                            283,60 € 
2 Botes 49                                75,30 €                          3.689,70 € 
2 Guants antitall 50                                38,05 €                          1.902,50 € 
2 Gorra amb escut 45                              30,60 €                          1.377,00 € 
2 Casc motorista integral 4                                93,30 €                             373,20 € 

DESPESA SENSE IVA                        30.595,90 € 
IVA                          6.425,14 € 
TOTAL DESPESA                        37.021,04 € 

EXERCICI 2022

Lot Article Quantitat import unitat (sense IVA) import total (sense IVA)
1 Polo màniga curta 45                               35,70 €                        1.606,50 € 
1 Polo màniga llarga 45                               37,50 €                         1.687,50 € 
1 Folre polar amb cremallera sencera 45                             120,70 €                          5.431,50 € 
1 Pantaló d'estiu 45                               54,70 €                         2.461,50 € 
1 Pantaló d'hivern 45                              65,20 €                         2.934,00 € 
2 Mitjons d'estiu 90                                 3,80 €                            342,00 € 
2 Mitjons d'hivern 90                                 3,95 €                            355,50 € 
2 Sabates 45                              70,90 €                         3.190,50 € 
2 Casc motorista 3                               93,30 €                           279,90 € 
2 Armilla reflectant 10                              26,50 €                           265,00 € 

DESPESA SENSE IVA                        18.553,90 € 
IVA                         3.896,32 € 
TOTAL DESPESA                       22.450,22 € 

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris. La despesa real 
quedarà limitada a allò que resulti del preu unitari i dels subministraments 
efectivament realitzats. 

3. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual 
corresponent, per un import de 49.149,80 €, més la quantitat corresponent a 
l’IVA de 10.321,46 €, resultant un import total de 59.471,76 €, IVA inclòs, per 
un període de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, 
que s’imputarà amb càrrec de l’aplicació pressupostària “306 130 22104  
Subministrament vestuari Policia Local”, d’acord amb el desglossament següent:

 Any 2021: despesa de 30.595,90 €, més l’IVA de 6.425,14 €, resultant una
despesa total màxima de 37.021,04 €. 

 Any 2022: despesa de 18.553,90 €, més l’IVA de 3.896,32 €, resultant una
despesa total màxima de 22.450,22 €.

Al tractar-se d’un contracte de preus unitaris, d’acord amb la clàusula 49 del 
PCAP i l’article 301.2 de la LCSP, s’incorpora la previsió d’un 10 % addicional del 
preu del contracte, sense que sigui necessari tramitar el corresponent expedient 
de modificació, subordinant la mateixa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
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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).

4. Notificar aquest acord a SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, com a 
empresa adjudicatària de l’Acord marc de referència, que, d’acord amb l’establert 
a la clàusula 41 del PCAP, 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 2.457,49 €, IVA 
exclòs,  corresponent al 5 % del preu d’adjudicació, el resguard acreditatiu 
de la qual s’haurà de dipositar a la Tresoreria municipal.

En cas que no es constitueixi l’esmentada garantia, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte basat.

Així mateix, notificar, d’acord amb la clàusula 47 del PCAP, que aquest 
Ajuntament designa com a responsable del contracte a l’inspector cap de la 
Policia Local, senyor DADES PROTEGIDES, amb les funcions previstes a l’art. 62 
de la LCSP.

5. Notificar al  CCDL i a l’ACM, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

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

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

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

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

3.1.7. Adhesió de l’Ajuntament de Ripollet al contracte derivat 2019.03-
D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).

Fets 

1. El 22 de juny de 2021, l’enginyer de l’Ajuntament de Ripollet, senyor DADES 
PROTEGIDES, ha emès informe manifestant la necessitat de procedir a 
l’adhesió, per part de l’Ajuntament de Ripollet, al contracte derivat de l’acord 
marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, el qual 
s’ha incorporat a l’expedient administratiu.

2. El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de 
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent 
legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el 
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que 
es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats 
locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de 
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de 
l’entitat.

3. El 25 de març de 2004, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar, per acord de 
Ple, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens 
locals de Catalunya que l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), té 
constituït.

4. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte, de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL, de 22 de juny de 2020, i 
publicats al Perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (exp. 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades:
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ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

5. El 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat 
anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini 
legalment establert per a la interposició de recurs especial en matèria de 
contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les 
empreses seleccionades, abans relacionades.

6. El 12 de novembre de 2020, la Presidència del CCDL va adoptar la Resolució 
núm. 68/2020, per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de 
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars 
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació 
dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03), mitjançant el 
procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en 
l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu, es va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de 
l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, 
d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del 
percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el 
PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES, SAU, 
pel lot 3. 

7. El 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior, comprometent-se en particular l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU, com a empresa adjudicatària de l’Acord marc en els lots 1 i 2, 
a prestar el subministrament objecte del mateix, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes establerts pel plec de clàusules 
administratives del procediment d’adjudicació mitjançant subhasta 
electrònica de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03 D1), aprovats 
mitjançant Resolució de Presidència número 68/2020, de 12 de novembre 
de 2020, pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva (exp. 2019.03), aprovats 
per acord de la Comissió executiva del CCDL, de d30 d’abril de 2020, així 
com per la pròpia oferta presentada per part de l’empresa adjudicatària, 
d’acord amb el detall de preus per sublot que s’indiquen a continuació, i amb 
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una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de juliol de 2021, període 
que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos addicionals com a 
màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys.

Fonaments de dret

1. Disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LSCP), en relació a la disposició addicional 5a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).

2. Articles 227 i següents de la LCSP, en relació a la disposició addicional 5a de 
la LBRL, respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a 
aquestes. 

3. Articles 219 a 222 de la LCSP, en relació al règim dels acords marc.

4. Article 153 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.
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5. Articles 219 a 222 de la LCSP, en relació al règim dels acords marc.

6. Article 153 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.

7. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 
i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03).

8. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al Perfil 
de contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (exp. 2019.03 D01).

9. Article 52 i següents 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, i 
resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.

10. 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 2019/1863, de 5 de desembre. 

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

1. Aprovar, l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet, al contracte derivat 2019.03-
D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a 
partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes 
més de 12 mesos cadascun, d’acord amb el detall de condicions econòmiques 
abans especificades per lots i tarifes.

2. Aprovar el llistat de punts de subministrament elèctric del contracte, donant 
com a resultat el llistat següent:

 REF. CLIENT ADREÇA CUPS 22 TARIFA

1 316.522.100
AVENIDA DE CATALUNYA 0  JUNTO ET 251     
8291 RIPOLLET

ES0031408470151001DG0F 2.1A

2 316.522.100
AVENIDA DE CATALUNYA 0  S/N ET 25157    
APU CM2 8291 RIPOLLET

ES0031405132047001CS0F 2.1DHA
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3 316.522.100
AVENIDA DE CATALUNYA 0  S/N ET 25160    
APU CM3 8291 RIPOLLET

ES0031405132048001HA0F 2.0DHA

4 316.522.100
AVENIDA DEL MEDITERRANI 0  CT55605-PARC    
E.P. CM2 8291 RIPOLLET

ES0031408186941002VE0F 3.0A

5 1.917.122.100
AVENIDA DEL MEDITERRANI 0  CT55605-PARC    
E.P.SORTIDOR 8291 RIPOLLET

ES0031408186941003HT0F 3.0A

6 992.022.100
AVENIDA DEL MEDITERRANI 0  CT55605-PARC  
LOCAL  MAGATZEM 8291 RIPOLLET

ES0031408186941001VK0F 2.0A

7 316.522.100
AVENIDA DEL RIU RIPOLL 0  ET22729     8291 
RIPOLLET

ES0031408007907001GE0F 2.0DHA

8 316.522.100
AVENIDA DEL RIU RIPOLL 0  MILA     8291 
RIPOLLET

ES0031408419139001DA0F 2.1DHA

9 316.522.100
AVENIDA DEL RIU RIPOLL 0  Nº 25    JTO.ET 
21939 8291 RIPOLLET

ES0031408007896001DQ0F 2.0DHA

10 316.522.100
AVENIDA DEL RIU RIPOLL 0  S/N    APU LDO ET-
2 8291 RIPOLLET

ES0031405026264001TH0F 2.1DHA

11 316.522.100
CALLE BALMES 0  S/N PRK-LIDL     8291 
RIPOLLET

ES0031405122728001ZV0F 2.1DHA

12 316.522.100
CALLE BALMES 0  SNAJUNTAMENT    A.P. 8291 
RIPOLLET

ES0031405118105001BV0F 2.0DHA

13 316.522.100
CALLE BALMES 0  SNLDO ET-206    A.P. 8291 
RIPOLLET

ES0031405024223001HS0F 2.1DHA

14 992.022.100 CALLE BALMES 0 .   1 2  8291 RIPOLLET ES0031405119356002PW0F 2.0A

15 992.022.100
CALLE BALMES 2  CAN-MASACHS    SGE 8291 
RIPOLLET

ES0031405123008001KS0F 3.0A

16 992.022.100 CALLE BALMES 8    1 3  8291 RIPOLLET ES0031405119356003PA0F 2.1A
17 992.022.100 CALLE BALMES 8    1 4  8291 RIPOLLET ES0031405119356004PG0F 2.1A

18 316.522.100
CALLE BARBERA DEL VALLES 0  C/COLLSEROLA    
C/ST.JOSEP 8291 RIPOLLET

ES0031408172844001PC0F 2.0DHA

19 232.122.100 CALLE CALVARI 112    LOCAL   8291 RIPOLLET ES0031405024432012KW0F 2.0A

20 5.231.222.100
CALLE CALVARI 3    LOCAL  ARXIU MUNICI 8291 
RIPOLLET

ES0031405024331001EF0F 3.0A

21 316.522.100 CALLE CALVARI 7  PADRO     8291 RIPOLLET ES0031408431573001WL0F 2.0DHA

22  
CALLE CAN MASACHS 18  -20 PRK HOTE  
GARAJE  SUM.PRINCIPA 8291 RIPOLLET

ES0031408421011001AX0F 3.0A

23 992.022.100
CALLE COT 7    LOCAL  ALM.GALERIA 8291 
RIPOLLET

ES0031405094449001GT0F 3.0A

24 316.522.100 CALLE COVADONGA 0  S/N     8291 RIPOLLET ES0031405090113001JY0F 2.0DHA

25 316.522.100
CALLE DE LA BOBILA 0  S/N ET 23522    APU 
8291 RIPOLLET

ES0031405132267001VC0F 2.0DHA

26 316.522.100
CALLE DE LA TRAMUNTANA 0  S/N ET 25163    
APU CM4 8291 RIPOLLET

ES0031405132049001SZ0F 2.0DHA

27 316.522.100 CALLE DEL MOLI 0  S/N 4     8291 RIPOLLET ES0031405024242001QV0F 2.1DHA
28 316.522.100 CALLE DEL PARC 0  CM1     8291 RIPOLLET ES0031408106257001TK0F 3.0A

29 1.917.122.100
CALLE DEL PARC 0  MEDITERRANI    CM2-
BOMBEIG 8291 RIPOLLET

ES0031408170574001YM0F 3.0A

30 232.122.100
CALLE DEL SOL 37      ESCOLA A CLA 8291 
RIPOLLET

ES0031405024685002AS0F 3.0A

31 232.122.100
CALLE DEL SOL 37      ESCOLE A CLA 8291 
RIPOLLET

ES0031405024685001AZ0F 2.0A

32 316.522.100
CALLE DELS AFORES 0  S/N 57    E.P. FASE 1 
8291 RIPOLLET

ES0031405100212001FM0F 2.0DHA

33 316.421.000
CALLE DOCTOR BERGOS 0  SNCEMENTERIO     
8291 RIPOLLET

ES0031405024491001DL0F 2.0A

34 316.522.100
CALLE DOCTOR BERGOS 36      ENLLUMENAT P 
8291 RIPOLLET

ES0031405100276001YL0F 3.0A

35 316.522.100 CALLE DOCTOR GIL 15      EP 7 8291 RIPOLLET ES0031405025360001AX0F 2.1DHA
36 232.122.100 CALLE ESCOLES 0  S/N ET-138     8291 RIPOLLET ES0031405024708001ZZ0F 3.0A

37 316.522.100
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA 0  S/N ET-1     
8291 RIPOLLET

ES0031405081302001ZF0F 3.0A

38 316.522.100
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA 0  S/N ET-1     
8291 RIPOLLET

ES0031405081302002ZP0F 2.0DHA
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39 316.522.100
CALLE FONTANELLA 0  LDO CEMENTER     8291 
RIPOLLET

ES0031405114526001KR0F 2.1DHA

40 1.643.122.100
CALLE GALERIA MERCACENTRE 0  S/N-
COMERCIA    ESCALA.MEC. 8291 RIPOLLET

ES0031405079152016PQ0F 2.1A

41 316.522.100
CALLE INDUSTRIA 12  ET278    APU EP5 8291 
RIPOLLET

ES0031405024833001KD0F 2.1A

42 316.522.100
CALLE INDUSTRIA 21      ILF ET-643 8291 
RIPOLLET

ES0031405024840003AL0F 2.0DHA

43 992.022.100
CALLE ISABEL LA CATOLICA 1 .      8291 
RIPOLLET

ES0031405024860001EF0F 2.0A

44 992.022.100 CALLE JAUME I 31     INT  8291 RIPOLLET ES0031405024917001QJ0F 3.0A

45 316.522.100
CALLE LLOBREGAT 17      ILF ENLLUMEN 8291 
RIPOLLET

ES0031405122015001HV0F 2.0DHA

46 316.522.100
CALLE MARAGALL 0  S/N    PARQUE SURTI 8291 
RIPOLLET

ES0031405025000002ZF0F 2.0DHA

47 792.422.100
CALLE MARAGALL 0 .   LOCAL  REUNIO 8291 
RIPOLLET

ES0031408063466001SS0F 2.0A

48 316.522.100 CALLE MARAGALL 37      E.P.3 8291 RIPOLLET ES0031405025022025ML0F 2.1DHA
49 316.522.100 CALLE MARAGALL 37      EP 18 8291 RIPOLLET ES0031405025022024MH0F 2.0DHA

50 316.522.100
CALLE MERCE 0  CON ESQ.C/ X     8291 
RIPOLLET

ES0031408479913001RE0F 2.1A

51 316.522.100
CALLE MERCE 0  RBLA.S.JORDI     8291 
RIPOLLET

ES0031408130469001DJ0F 2.0DHA

52 316.522.100 CALLE MONTCADA 0  S/N 49     8291 RIPOLLET ES0031405114811001SP0F 3.0A
53 AP52 CALLE MONTCADA 65       8291 RIPOLLET ES0031405025171001CR0F 3.0A
54 316.522.100 CALLE NORD 6      E.P.9 8291 RIPOLLET ES0031405025211001BG0F 3.0A

55 316.522.100
CALLE NOU 0 C/ MONTCADA    JTO. ET 806 
8291 RIPOLLET

ES0031405120230001NR0F 3.0A

56 316.522.100
CALLE NOU 0  LDO CEMENTIR    E.P.10 8291 
RIPOLLET

ES0031405025247001ND0F 2.1DHA

57 1.643.122.100
CALLE NOU 0  S/N-DUP    ALUMBRADO GE 8291 
RIPOLLET

ES0031405091194074GX0F 2.1A

58 1.643.122.100
CALLE NOU 0  S/N-DUP    MUELLE CAMIO 8291 
RIPOLLET

ES0031405091194070GY0F 2.0A

59 1.643.122.100
CALLE NOU 0  S/N-DUP    OFICINAS-ALM 8291 
RIPOLLET

ES0031405091194072GP0F 2.0A

60 1.643.122.100 CALLE NOU 0  S/N-DUP    PRK 8291 RIPOLLET ES0031405091194075GB0F 2.0A

61 9.920.522.100
CALLE NOU 2.   BAJO  JUTJAT DE PA 8291 
RIPOLLET

ES0031405025267001FE0F 2.0A

62 1.224.122.100
CALLE NOU 60      PARC INFANT. 8291 
RIPOLLET

ES0031405025246001ZK0F 3.0A

63 316.522.100
CALLE PADRO 0  C.SERRA-A.P.     8291 
RIPOLLET

ES0031408044293001HE0F 2.1DHA

64 316.522.100
CALLE PAU CASALS 0  LDO ET-21201     8291 
RIPOLLET

ES0031405124172001FP0F 2.1DHA

65 316.522.100
CALLE PAU CASALS 0  RBLA.S.ANDRE     8291 
RIPOLLET

ES0031405121093001CH0F 2.0DHA

66 232.122.100
CALLE PAU CASALS 0  S/N    COLEGIO 8291 
RIPOLLET

ES0031405025395003FY0F 3.0A

67 232.122.100
CALLE PAU CASALS 0  S/N    COLEGIO 8291 
RIPOLLET

ES0031405025395004FF0F 2.1A

68 232.122.100
CALLE PAU CASALS 0  S/N    FINAL 8291 
RIPOLLET

ES0031405025395002FM0F 2.1A

69 316.522.100
CALLE PEDRAFORCA 0  LDO ET-21279     8291 
RIPOLLET

ES0031405118049001ZE0F 2.0DHA

70 316.522.100 CALLE PIZARRO 0  S/N Nº18     8291 RIPOLLET ES0031405120231001DN0F 2.1DHA

71 792.422.100
CALLE RAFAEL ALBERTI 2    LOCAL   8291 
RIPOLLET

ES0031405116595001RJ0F 2.0A

72 316.522.100
CALLE SALVADOR ESPRIU 62  ET-2     8291 
RIPOLLET

ES0031405081365001QX0F 2.1DHA

73 316.522.100
CALLE SANT JAUME 0  C/VALENCIA     8291 
RIPOLLET

ES0031408326973001NV0F 2.0A

74 316.522.100 CALLE SANT JAUME 28      E.P.11 8291 RIPOLLET ES0031405025845001ED0F 2.1DHA
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75 316.522.100
CALLE SANT JOSEP 0  S/N 5 BAJO  E.P.13 8291 
RIPOLLET

ES0031405026330001HP0F 2.0DHA

76 316.522.100 CALLE SANT JOSEP 17      E.P.12 8291 RIPOLLET ES0031405026342001BW0F 2.0DHA

77 992.022.100
CALLE SANT SEBASTIA 0  S/N 27     8291 
RIPOLLET

ES0031405116996001WP0F 2.0A

78 316.522.100
CALLE SANT SEBASTIA 26      E.P.8 8291 
RIPOLLET

ES0031405025970001YG0F 2.1A

79 1.224.122.100
CALLE SANT SEBASTIA 26      PRO 8291 
RIPOLLET

ES0031405025970002YM0F 2.1A

80 1.224.122.100
CALLE SANT SEBASTIA 26    BAJO  COLEGIO 
8291 RIPOLLET

ES0031405025970004YF0F 3.0A

81 1.224.122.100
CALLE SANT SEBASTIA 26    BAJO  COLEGIO 
8291 RIPOLLET

ES0031405025970005YP0F 2.0A

82 316.522.100 CALLE TAMARIT 0  S/N 114     8291 RIPOLLET ES0031405025991001EM0F 3.0A
83 1.033.422.100 CALLE TAMARIT 80       8291 RIPOLLET ES0031405092181001LF0F 2.1A

84 316.522.100
CALLE TORRENT DEL TORTUGUER 0  S/N ET 
25153    APU CM1 8291 RIPOLLET

ES0031405132046001TG0F 2.1DHA

85 316.522.100
CALLE VALENCIA 0  S/N ST.JAUME    ILF EP 8291 
RIPOLLET

ES0031405026103001SH0F 2.0DHA

86 316.522.100 CALLE VALENCIA 4      E.P.6 8291 RIPOLLET ES0031405026105001XV0F 2.0DHA

87 316.522.100
CALLE VERGE DE MONTSERRAT 0  Nº 51    JTO. 
ET 845 8291 RIPOLLET

ES0031405105852001KZ0F 2.0DHA

88 316.522.100
CALLE VERGE DE MONTSERRAT 0  S/N    
/ROSARIO-E.P 8291 RIPOLLET

ES0031405026111001HZ0F 2.0DHA

89 5.231.122.100 CALVARI 90      LSO CASAL AV 8291 RIPOLLET ES0031405024413001EN0F 3.0A
90  CALVARI 90  PATIO     8291 RIPOLLET ES0217010109638157SV 3.3P

91  
CAN MASACHS 18  -20  LOCAL 8  8291 
RIPOLLET

ES0031408356636008YQ0F 3.0A

92 316.522.100
CARRETERA DE L'ESTACIO 0  S/N 34    ILF EP.1 
8291 RIPOLLET

ES0031405024255001YE0F 2.0DHA

93 316.522.100
CARRETERA SANTIGA 0  ET-754 S/N    FP 8291 
RIPOLLET

ES0031405024276001TT0F 2.1DHA

94 316.522.100
CARRETERA SANTIGA 0  LADO ET 241     8291 
RIPOLLET

ES0031405317634001ES0F 2.0DHA

95 316.522.100
CARRETERA SANTIGA 0  S/N    ILF PARC XIM 
8291 RIPOLLET

ES0031405024277002CN0F 2.0DHA

96 792.422.100
CARRETERA SANTIGA 0  S/N    PARC XIMENEI 
8291 RIPOLLET

ES0031405024277001CB0F 3.0A

97 316.522.100
CARRETERA SANTIGA 0  S/N ET786     8291 
RIPOLLET

ES0031405107160001NG0F 2.1A

98 316.522.100
CARRETERA SANTIGA 0  SNNº26-ET241   2 
APU 8291 RIPOLLET

ES0031405121235001FQ0F 2.1DHA

99 992.022.100
CARRETERA SANTIGA 11      OFIC. TECNIC 8291 
RIPOLLET

ES0031405024283001MP0F 3.0A

100 992.022.100 CONSTITUCIO 2       8291 RIPOLLET ES0031405025394002DV0F 3.0A
101  DE CATALUNYA 14      LL 8291 RIPOLLET ES0230010282682660WA 3.3P

102 2.321.122.100
DE CATALUNYA 14  C/ BARBERA     8291 
RIPOLLET

ES0031408393893001PE0F 3.0A

103  DE CATALUNYA 16     B  8291 RIPOLLET ES0230010289928652ZY 3.4P

104 232.122.100
DE CATALUNYA 16  CEIP    ELS PINETONS 8291 
RIPOLLET

ES0031408356670001NS0F 3.0A

105  DE LA SALUT 1  PATIO     8291 RIPOLLET ES0230010000288267YR 3.2P
106 316.522.100 DE LES VINYES 0  ET25162     8291 RIPOLLET ES0031408115666001DC0F 2.0DHA
107  DE L'ESTACIO   ESCOLA     8291 RIPOLLET ES0217010109694185JV 3.4P

108  
DE L'ESTACIO   HAB.CONSERGE     8291 
RIPOLLET

ES0217010109694285HW 3.2P

109 10.334.122.100
DE L'ESTACIO 0  S/N    BIBLIOTECA 8291 
RIPOLLET

ES0031405024253003NW0F 3.0A

110 232.122.100 DE L'ESTACIO 17      ESCOLA 8291 RIPOLLET ES0031405024264001FY0F 3.0A
111  DE L'ESTACIO 8       8291 RIPOLLET ES0031405024260001VP0F 2.0A

112 316.522.100
DE SANT ESTEVE 0  S/N    ILF FTE 6 8291 
RIPOLLET

ES0031405025728001HX0F 3.0A

113 3.169.122.100 DE SANT ESTEVE 20  FTE /PK/     8291 RIPOLLET ES0031408359698001NL0F 3.0A
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114 316.522.100
DE SANT JORDI 0  COVADONGA     8291 
RIPOLLET

ES0031408063471001AR0F 2.1DHA

115  DE SANT JORDI 2    LOCAL 1  8291 RIPOLLET ES0217010198977818QL 3.1P
116 1.033.422.100 DE SANT JORDI 6       8291 RIPOLLET ES0031405025591001HK0F 3.0A

117 1.033.422.100
DE SANT JORDI 6      CASAL CULTUR 8291 
RIPOLLET

ES0031405025591002HE0F 3.0A

118 316.522.100 DE SANT JORDI 66       8291 RIPOLLET ES0031405025647001SQ0F 2.1DHA
119  DE SANT JORDI 9    BAJO   8291 RIPOLLET ES0217010110099087TG 3.2P
120  DELS AFORES   BJ. 2     8291 RIPOLLET ES0217010168634307JV 3.4P
121  DELS AFORES 32  CUINA     8291 RIPOLLET ES0217010210386830LL 3.3P
122  DELS AFORES 32  PARVULARI     8291 RIPOLLET ES0217010212288455ZG 3.2P
123  ESCOLES   ESCOLA  BAJO   8291 RIPOLLET ES0217010109723798JY 3.4P

124 992.022.100
FEDERICO GARCIA LORCA 13  13-15  LOCAL  
OFICI.AJUNT 8291 RIPOLLET

ES0031408193111002YL0F 3.0A

125 316.522.100
LUGAR MOLI D'EN XEC 0  SNLDO ET-212     
8291 RIPOLLET

ES0031405127255001YL0F 2.0A

126 1.917.122.100
LUGAR ZONA GASSO VARGAS 0  FUENTE  
MOTOR  OBRA 8291 RIPOLLET

ES0031408196197001KQ0F 2.0A

127  MAGALLANES 22       8291 RIPOLLET ES0230901000023316FM 3.4P
128  MARAGALL 7  LOC     8291 RIPOLLET ES0217010227404870RZ 3.2P

129 2.321.122.100
MOLI D'EN RATA 11  MAGALLANES    
ESC.BRESSOL 8291 RIPOLLET

ES0031408183696001NE0F 3.0A

130 1.033.422.100
MOLI D'EN RATA 3  MUNICIPAL  LOCAL   8291 
RIPOLLET

ES0031408042859002RG0F 3.0A

131 1.033.422.100 ONZE DE SETEMBRE 0  S/N     8291 RIPOLLET ES0031405025368001YY0F 3.0A
132  PADRO   BAJO     8291 RIPOLLET ES0217010109969926LB 3.2P

133 1.134.222.100
PADRO 0  S/N FINAL CA  LOCAL  VESTUARIS FU 
8291 RIPOLLET

ES0031405025467001DZ0F 3.0A

134 316.522.100
PARQUE CARLES FERRE 0  EL MARTINET     8291 
RIPOLLET

ES0031408419150001GD0F 2.1DHA

135 316.522.100
PARQUE MARIA REGORDOSA 0  S/N    
ENLL.PUBLIC 8291 RIPOLLET

ES0031405098462001GY0F 2.1DHA

136 792.422.100
PARQUE PRIMER DE MAIG 0  CTRO CIVICO     
8291 RIPOLLET

ES0031408482929001DD0F 3.0A

137 316.522.100
PARQUE RIZAL 0  S/N    ENLLUM.PUBLI 8291 
RIPOLLET

ES0031405098461001YH0F 2.1DHA

138 316.522.100
PASAJE MASSOT 0 S/N    ENLLUM. PUBL 8291 
RIPOLLET

ES0031405098755001RD0F 2.1DHA

139 792.422.100 PASAJE MASSOT 0 S/N    BAR 8291 RIPOLLET ES0031405098755002RX0F 2.0A

140  
PAU CASALS   AULA ENTRADA  BAJO   8291 
RIPOLLET

ES0217010210231993AH 3.2P

141  PAU CASALS   GENERAL  BAJO   8291 RIPOLLET ES0217010109860065AK 3.4P

142 232.122.100
PAU CASALS 0  S/N    ESCOLA TATXE 8291 
RIPOLLET

ES0031405025395001FG0F 3.0A

143 1.134.222.100 PIZARRO 2      PAVELLO 8291 RIPOLLET ES0031405025559002FS0F 3.0A
144 1.134.222.100 PIZARRO 2      SOS 8291 RIPOLLET ES0031405025559003FQ0F 3.0A

145 316.522.100
PLAZA ONZE DE SETEMBRE 0  S/N LDO ET    ILF 
8291 RIPOLLET

ES0031405116107001JG0F 2.0DHA

146 1.033.422.100
PLAZA ONZE DE SETEMBRE 0  S/N TEATRE     
8291 RIPOLLET

ES0031405113419001YZ0F 3.0A

147 316.522.100
PLAZA SURTIDOR 0  S/N ST.JOSEP    ILF 8291 
RIPOLLET

ES0031405116103001TY0F 3.0A

148 316.522.100
POLIGONO INDUSTRIAL EL MARTINE 0  
MONTCADA     8291 RIPOLLET

ES0031408419143001ER0F 2.0DHA

149  PUIGMAL   L_10     8291 RIPOLLET ES0217010210231793HW 3.2P
150  ROCABRUNA 1       8291 RIPOLLET ES0217010210231493MR 3.3P
151 232.122.100 ROCABRUNA 1      ESC.GASSO 1 8291 RIPOLLET ES0031405026271001YA0F 3.0A
152  SANT JAUME   LOCAL 1     8291 RIPOLLET ES0217010253034368TZ 3.4P

153 232.122.100
SANT JAUME 32  CEIP    TERESA VILA 8291 
RIPOLLET

ES0031408183702001CL0F 3.0A

154  SANT JOSEP   E.GINESTA  BAJO   8291 RIPOLLET ES0217010110194330RG 3.4P
155 232.122.100 SANT JOSEP 0  S/N COLEGIO     8291 RIPOLLET ES0031405106555001LL0F 3.0A
156  SANT SEBASTIA 26       8291 RIPOLLET ES0217010220024745EZ 3.2P
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157 1.134.222.100 SANTIGA 0  ET-809  LOCAL   8291 RIPOLLET ES0031405107166001CR0F 3.0A
158 15.172.122.100 SANTIGA 96  CASA NATURA     8291 RIPOLLET ES0031408193206001CM0F 3.0A
159 1.134.222.100 TAMARIT 30       8291 RIPOLLET ES0031405102973001JQ0F 3.0A

160 316.522.100
URBANIZACION TORRENT II 0  LDO ET21879    
CM-5 8291 RIPOLLET

ES0031405118079001PF0F 2.1DHA

161 316.522.100
URBANIZACION TORRENT II 0  LDO ET21880    
CM-1 8291 RIPOLLET

ES0031405120412001JW0F 2.1DHA

162 316.522.100
URBANIZACION TORRENT II 0  LDO ET21881    
CM-3 8291 RIPOLLET

ES0031405120411001SZ0F 2.0DHA

163 316.522.100
URBANIZACION TORRENT II 0  S/N ET21879     
8291 RIPOLLET

ES0031405121777001CK0F 2.0DHA

164 232.122.100
VERGE DE MONTSERRAT 0  S/N    ESCOLA 
TIANA 8291 RIPOLLET

ES0031405026110001KA0F 3.0A

165  
SANT SEBASTIA 44MOTOR 002  08291 
RIPOLLET

ES0031405025981002RB0F 2.DHA

3. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquesta contractació, 
que s’imputarà a les aplicacions pressupostàries que més endavant s’indiquen, 
del vigent Pressupost.

Així mateix, autoritzar la disposició de la depesa a favor d’Endesa Energia, SAU, 
amb NIF A81948077, empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc 
de subministrament d’electricitat (lots 1 i 2), per un període de 12 mesos, a partir 
de l'1 de juliol de 2021, per un import total de 1.346.625,00 €, amb el 
desglossament següent:

 Any 2021: 6 mesos, de juliol a desembre, ambdós inclosos:

Aplicació pressupostària
Partida Descripció

PGCP Import (€)

101-9251-22100 Subministrament energia elèctrica Jutjat de Pau 628 2.250,00 €
102-491-22100 Subministrament energia elèctrica Mitjans comunicació (50 %) 628 2.500,00 €
202-241-22100 Subministrament energia elèctrica Ocupació 628 12.500,00 €
301-231-22100 Subministrament electricitat Edifici Drets 628 9.500,00 €
301-2312-22100 Subministrament electricitat Centre Obert 628 3.000,00 €
302-3371-22100 Subministrament energia elèctrica Casal d’avis 628 6.000,00 €
306-130-22100 Subministrament energia elèctrica Policia 628 750,00 €
307-337-22100 Subministrament energia edifici Joventut (50%) 628 6.000,00 €
102-491-22100 Subministrament energia elèctrica locals assaig 628 1.187,50 €
308-323-22100 Subministrament energia elèctrica escoles 628 105.000,00 €
308-3231-22100 Subministrament energia elèctrica escoles bressol 628 15.250,00 €
403-171-22100 Subministrament electricitat parcs 628 5.750,00 €
404-1721-22100 Subministrament energia elèctrica Casa Natura 628 3.250,00 €
406-133-22100 Subministrament energia elèctrica aparcaments 628 17.500,00 €
406-164-22100 Subministrament energia elèctrica cementiri 628 125,00 €
406-165-22100 Subministrament electricitat vies publiques 628 200.000,00 €
406-4312-22100 Subministrament energia elèctrica Mercat Municipal 628 54.500,00 €
502-920-22100 Subministrament energia dependències municipals 628 45.000,00 €
502-924-22100 Subministrament energia locals cedits AAVV 628 12.000,00 €
601-330-22100 Subministrament energia elèctrica Centre Cultural 628 32.500,00 €
601-333-22100 Subministrament energia elèctrica Teatre 628 17.000,00 €
601-336-22100 Subministrament energia elèctrica Moli d'en Rata i CIP 628 6.500,00 €
601-3321-22100 Subministrament energia elèctrica Biblioteca 628 15.250,00 €
602-342-22100 Subministrament energia elèctrica Esports 628 100.000,00 €
TOTAL 673.312,50 €

 Any 2022: 6 mesos, de gener a juny, ambdós inclosos: 
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Aplicació pressupostària
Partida Descripció

PGCP Import (€)

101-9251-22100 Subministrament energia elèctrica Jutjat de Pau 628 2.250,00 €
102-491-22100 Subministrament energia elèctrica Mitjans comunicació (50 %) 628 2.500,00 €
202-241-22100 Subministrament energia elèctrica Ocupació 628 12.500,00 €
301-231-22100 Subministrament electricitat Edifici Drets 628 9.500,00 €
301-2312-22100 Subministrament electricitat Centre Obert 628 3.000,00 €
302-3371-22100 Subministrament energia elèctrica Casal d’avis 628 6.000,00 €
306-130-22100 Subministrament energia elèctrica Policia 628 750,00 €
307-337-22100 Subministrament energia edifici Joventut (50%) 628 6.000,00 €
102-491-22100 Subministrament energia elèctrica locals assaig 628 1.187,50 €
308-323-22100 Subministrament energia elèctrica escoles 628 105.000,00 €
308-3231-22100 Subministrament energia elèctrica escoles bressol 628 15.250,00 €
403-171-22100 Subministrament electricitat parcs 628 5.750,00 €
404-1721-22100 Subministrament energia elèctrica Casa Natura 628 3.250,00 €
406-133-22100 Subministrament energia elèctrica aparcaments 628 17.500,00 €
406-164-22100 Subministrament energia elèctrica cementiri 628 125,00 €
406-165-22100 Subministrament electricitat vies publiques 628 200.000,00 €
406-4312-22100 Subministrament energia elèctrica Mercat Municipal 628 54.500,00 €
502-920-22100 Subministrament energia dependències municipals 628 45.000,00 €
502-924-22100 Subministrament energia locals cedits AAVV 628 12.000,00 €
601-330-22100 Subministrament energia elèctrica Centre Cultural 628 32.500,00 €
601-333-22100 Subministrament energia elèctrica Teatre 628 17.000,00 €
601-336-22100 Subministrament energia elèctrica Moli d'en Rata i CIP 628 6.500,00 €
601-3321-22100 Subministrament energia elèctrica Biblioteca 628 15.250,00 €
602-342-22100 Subministrament energia elèctrica Esports 628 100.000,00 €
TOTAL 673.312,50 €

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).

4. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc (sgp.acm@endesa.es), així com al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local – CCDL (ccdl@ccdl.cat), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.

5. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(centraldecompres@acm.cat).

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

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

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

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

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

3.2. Persones:

3.2.1. Assignació temporal funcions lloc de treball cap d’unitat d’Esports.

Aquestes bases tenen per objecte l’assignació temporal de les funcions del lloc 
de treball de cap d’unitat d’Esports (AD-Gestió), àmbit Desenvolupament 
Comunitari.

El cost anual d’aquest lloc de treball està contemplat al capítol I del Pressupost 
2021, aprovat en sessió plenària del 17 de desembre de 2020, existint crèdit 
adequat i suficient. 

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

ACORDS

1. Aprovar, la convocatòria i les bases reguladores que han de regir l’assignació 
temporal de funcions del lloc de treball AD-Gestió (cap unitat d’Esports), àmbit 
Desenvolupament Comunitari.

2. Autoritzar i disposar la despesa següent:

Partides Import 2021
302.340.12000 7.810,66 €
602.340.15000 2.525,49 €
602.340.16000 3.894,24 €
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“BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE 
CAP D’UNITAT D’ESPORTS, DE L’ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Primera. Característiques del lloc de treball.
L’objecte de la convocatòria és la provisió per concurs de mèrits del lloc de treball 
següent:

Denominació: cap unitat de gestió (AD-Gestió)
Règim: laboral
Classificació: subgrup C1
Nivell de destí: 18

Funcions:
 Coordinar i responsabilitzar-se de l’execució de les funcions i tasques de gestió de 

la Unitat, d’acord amb les directrius rebudes per part del superior jeràrquic i la 
normativa vigent:

 Programar, preparar i gestionar les activitats físiques i esportives, així com gestionar 
els recursos assignats a les diferents actuacions (materials, humans i econòmics) en 
coordinació amb els seus superiors jeràrquics. 

 Conèixer les lleis, reglamentacions i normatives legals que afectin al seu àmbit 
competencial.

 Seguir i avaluar les activitats físiques i esportives executades, així com supervisar i 
gestionar les instal·lacions i equipaments esportius. 

 Promocionar i fomentar l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial. 
 Establir relacions amb les entitats esportives municipals i amb els stakeholders del 

sistema esportiu local. 
 Organitzar i supervisar l’activitat de la Unitat, establint prioritats, els circuits 

corresponents i la correcta distribució de les càrregues de treball. 
 Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents) 

corresponents al seu àmbit de responsabilitat, d’acord amb les directrius rebudes. 
 Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits de treball. 
 Responsabilitzar-se i gestionar l’execució de plans d’acció propis de l’àmbit de 

gestió de la Unitat. 
 Fer el seguiment i donar suport en la tramitació dels expedients de la Unitat. 
 Donar suport tècnic al/la superior jeràrquic/a i col·laborar en el desplegament 

operatiu dels objectius que impacten en el seu àmbit de responsabilitat. 
 Revisar i avaluar els resultats de gestió de la Unitat, el personal adscrit a la mateixa 

i les activitats dels diferents llocs de treball. 
 Dissenyar i impulsar l’execució i supervisió de les bases de dades dependents de la 

Unitat.
 Confeccionar i actualitzar llistats, informes de dades i indicadors de gestió de l’àmbit 

de la seva responsabilitat.
 Recollir i proporcionar informació sobre l’estat d’execució del pressupost i 

estadístiques de contractes i d’inventaris pels superiors jeràrquics.
 Coordinar i participar en la confecció de la memòria periòdica del servei i en la 

redacció de la documentació que li pugui ser sol·licitada.
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 Atendre i aclarir les consultes externes (per part de ciutadans o entitats) i internes 
(per part d’altres àrees o departaments de l’Ajuntament).

 Impulsar i vetllar per la correcta tramitació de les comunicacions i respostes que 
s’han de donar als ciutadans, entitats o altres departaments.

 Promoure i controlar l’actualització periòdica dels continguts de la intranet, del web 
de l’Ajuntament de l’àmbit i del portal de transparència.

 Assisteix i participa en reunions sempre que sigui requerit/da.

Aptituds:
 Gestió de la informació: capacitat de recercar, tractar i organitzar la informació 

necessària per tal d’elaborar documentació diversa en relació a les pròpies 
responsabilitats i serveis. 

 Comunicació: capacitat de comunicar verbalment la informació necessària per 
desenvolupar les seves responsabilitats, dirigir reunions, expressar objectius i idees 
clau de manera sintètica i clara, utilitzar un llenguatge i registre adequat.

 Organització del treball: capacitat de planificar, prioritzar i distribuir les activitats i 
els recursos per tal d’assegurar la consecució. 

 Redacció de documents: capacitat d’elaborar documents en l’àmbit professional 
propi utilitzant el llenguatge d’especialitat de manera sintètica i comprensible.

 Direcció de persones: capacitat per assolir resultats en els equips de treball 
mitjançant la coordinació de les persones que els integren, aconseguint que 
aquestes contribueixen de manera efectiva en la consecució dels objectius. 

 Compromís amb la organització: capacitat d’alinear la conducta professional amb 
les necessitats, prioritats i objectius de l’organització, mostrant i promovent una 
actitud positiva envers aquesta en qualsevol situació 

 Presa de decisions: capacitat d’aportar, analitzar i avaluar propostes per a una presa 
de decisions argumentada.

Segona. Requisits per participar en la convocatòria.
a) Ser personal laboral fix de la corporació.
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb 

la normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria.
c) Es requereix tenir la categoria de monitor/a (subgrup C1 i C2).
d) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la destinació que actualment s'ocupi.

Tercera. Presentació de sol·licituds.
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud 
en el Registre General de la Corporació, dins el termini de deu dies naturals a comptar 
des de l'endemà de la data de l'anunci de la convocatòria al Tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i a la intranet.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent emetrà 
resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista de persones 
admeses i excloses.
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L'esmentada llista s'exposarà en el Tauler d'edictes de la corporació i es concedirà un 
termini de deu dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini màxim de 30 dies hàbils següents a comptar des 
de la presentació de les mateixes.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades.

Caldrà que les persones interessades acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de sol·licituds, els mèrits al·legats. La valoració dels mèrits s'efectuarà 
d'acord amb les bases generals aprovades en Junta de Govern el dia 18/01/2016. El 
personal que es presenti en aquesta convocatòria haurà d’aportar currículum formatiu, 
i adjuntar les acreditacions corresponents a les activitats formatives indicades al 
currículum, així com altres mèrits.

Quarta. Comissió d’avaluació.
La Comissió d’avaluació quedarà de la manera següent: presidenta senyora Araceli 
Sánchez Rivas, vocals senyor Antonio Quesada Puertas i senyor Albert Obrero Cusidó i 
secretària senyora Ma. Eufemia Campos Gómez; suplents, respectivament, senyora Ma. 
Carmen Guirado Aguilar, senyor Francisca Dorado Grillo, senyora Elena Vilalta Gómez i 
senyora Mercedes Real Rebelles.
  
Es podran convocar persones assessores als efectes de conducció de l’entrevista.

Cinquena. Desenvolupament del concurs.
El concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment 
per la persona candidata i de conformitat a l’escala següent:

a) Serveis prestats a l’Administració local, ocupant llocs de treball equivalents a la 
mateixa escala i sots escala del lloc a proveir: 0,10 punts per cada anys complert, 
fins un màxim de 2 punts.

b) Cursos de formació i/o perfeccionament relacionats amb les funcions del lloc de 
treball a cobrir, fins a un màxim de 3 punts, segons el barem següent:

Inferiors a 10h 0,10 punts
De 10 a 24h 0,15 punts
De 25 a 49 hores 0,25 punts
De 50 a 99 hores 0,35 punts
De 100 hores o més 0,50 punts

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

Si no s’acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada inferior 
a 10 hores.
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c) Per cada títol acadèmic superior al necessari pel lloc de treball convocat es valorarà 
en funció del barem següent:

Llicenciatura universitària/grau universitari 1 punt
Diplomatura universitària 0,75 punts
Màsters i postgraus 0,75 punts

d) Per estar en possessió del títol nivell D de català: 0,25 punts.

e) Entrevista personal: la comissió d’avaluació realitzarà a les persones aspirants una 
entrevista per competències necessàries per al lloc de treball (per valorar els seus 
coneixements, aptituds i capacitats). Aquesta entrevista es valorarà de 0 a 6 punts i 
tindrà caràcter eliminatori, quedant eliminades les persones que no superin la 
qualificació de 3 punts.

f) Prova pràctica: la comissió d’avaluació podrà determinar la realització d’una prova 
pràctica que podrà consistir en la redacció d’un projecte, memòria o estudi, o en la 
realització d’un supòsit pràctic i la seva defensa oral si s’estima necessari. En cas de 
la realització d’aquesta prova les persones aspirants seran informades amb 
antelació suficient.

La qualificació d’aquesta prova pràctica serà de de 0 a 6 punts i quedaran eliminats les 
persones aspirants que no obtinguin una puntuació inferior a 3 punts.
     
Sisena. Proposta de nomenament o assignació de funcions,
Es realitzarà l’assignació de funcions temporal a la persona proposada per la Comissió 
d’avaluació, que serà la persona aspirant que hagi obtingut millor valoració total, i és 
irrenunciable per part del/de la aspirant a qui s'adjudiqui. 

Setena. Incidències.
Tot el que no estigui específicament establert en aquestes bases, serà d’aplicació les 
bases generals aplicables a la selecció de personal per a la provisió de llocs de treball per 
concurs i lliure designació, aprovades per Junta de Govern de 18 de gener de 2016.

Mentre estigui constituïda la Comissió avaluadora estarà facultada per resoldre els 
dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i podrà adoptar ela acords que 
corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles per tal de facilitar el 
desenvolupament normal del procés selectiu, inclosa la facultat d’interpretació 
d’aquestes bases. 

Vuitena. Recursos.
Contra els decrets definitius i els actes de tràmit qualificats de l’alcalde, si aquests 
decideixen directament o indirectament en el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, 
potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de 
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l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenció 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o nidificació, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els decrets definitius i els actes de tràmit de la comissió d’avaluació les persones 
interessades poden interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de 
la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant l’alcalde.”

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 de la 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, codi XGL 21/Y/308378. 

Fets

1. El 3 de març de 2021, per Resolució de l’Alcaldia 294, s’aprovà la proposta 
de sol·licitud d’un ajut econòmic de 12.030,00 euros, per a la realització de 
l’actuació: “Ripollet IN-dustrial”, del recurs Planificació estratègica territorial, 
de la unitat prestadora Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic, en base al seu règim regulador i de la convocatòria de concessions 
de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 
2021, amb l’objectiu de potenciar la dimensió estratègica del 
desenvolupament econòmic local.

2. El 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà l’acord núm. 261/21, de concessió de diversos ajuts econòmics en 
règim de concessió directa amb concurrència per a la realització de diverses 
actuacions, dins el Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals per a 
l’any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, entre 
les que es troba l’aprovada a l’Ajuntament de Ripollet per un import de 
9.126,00 euros, que correspon al 60 % del cost total de l’actuació sol·licitada: 
“Ripollet IN-dustrial”, codi XGL 21/Y/308378.

3. El 23 de juny de 2021, la tècnica d’Empresa, senyora DADES PROTEGIDES, 
emet informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Acceptar l’ajut econòmic per l’import total de 9.126,00 euros, que correspon 
al 60 % total del cost del projecte, atorgat per la Diputació de Barcelona, per a 
la realització de la planificació estratègica territorial, “Ripollet IN-dustrial”, codi 
XGL 21/Y/308378, en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals 
per a l’any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023,  
amb l’objectiu de construir un relat industrial per a la ciutat així com realitzar un 
estudi de risc per les empreses de la cadena de valor de la Sintermetal, a 
desenvolupar pel Departament d’Empresa i Comerç durant l’any 2021, de la 
manera següent:

Gerència: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Unitat prestadora: Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic.
Recurs: 21206. Planificació estratègica territorial.
Classe de recurs: ajut econòmic (60 %) i aportació (40 %).
Actuació: Ripollet IN-dustrial, codi XGL 21/Y/308378.
Ajut concedit 2021: 9.126,00 €.

2. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

4.1.2. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial “Recull d’activitats de 
suport al teixit empresarial” dins el Catàleg de serveis de l’any 2021.

Fets

1. El 20 d’abril de 2021, per Resolució de l’Alcaldia 613, s’aprovà la proposta 
d’actuacions del “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial” i la sol·licitud 
d’un ajut econòmic de 4.267,50 euros, per a la realització de diverses accions 
formatives en base al seu règim regulador i de la convocatòria de concessions 
de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 
2021, amb l’objectiu de proveir i apropar serveis i recursos adequats a les 
necessitats –presents i futures– dels ens locals, pel que fa a la dinamització 
dels seus teixits productius, i contribuir, així, a configurar un territori més 
competitiu, sostenible i cohesionat.

2. El 21 de maig de 2021, la Diputació de Barcelona, dicta decret (ref. reg. 
5278/21), sobre l’aprovació de la concessió de diversos ajuts econòmics en 
règim de concessió directa amb concurrència per a la realització de diverses 
actuacions, dins el catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla de 
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concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, entre les que es troben les 
aprovades a l’Ajuntament de Ripollet per un import de 2.929,50 euros, que 
correspon al 90 % del cost total de les actuacions sol·licitades, i es desestima 
l’import de 1.337,00 euros, per a la realització de l’actuació: Instagram i 
Twitter per a negocis.

3. El 30 de juny de 2021, la tècnica d’Empresa, senyora DADES PROTEGIDES, 
emet informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment. 

Fonaments de dret

Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023.

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

ACORDS

1. Acceptar l’ajut econòmic per l’import total de 2.929,50 euros, que correspon 
al 90 % del cost del projecte, atorgat per la Diputació de Barcelona, per a la 
realització de diferents actuacions en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Governs Locals per a l’any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023,  “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, amb l’objectiu de 
realitzar activitats pe promoure la millora de la competitivitat de microempreses 
i pimes i enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives 
empresarials, a desenvolupar pel Departament d’Empresa i Comerç durant l’any 
2021, que tot seguit es relacionen:

Codi
Formació/empresa 
formadora

Durada
Participant
s

Subvenció 
concedida 
(90 %)

SE/IN49

Com iniciar un negoci 
que viu de les xarxes 
socials
SOCIETY AND 
NEUROBUSINES.

8h (2 
sessions)

7-15 864,00 €

SE/PM52

Crea disseny i 
continguts visuals 
impactants amb Canva 
o Piktochart per 
viralitzar-los a través 
de pinterst busienss
EMILI 

4,5h (1 
sessió)

7-15 445,50 €
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RODRÍGUEZ/MERITXELL 
FARRÉS

T/MK54

Instagram i Twitter per 
a negocis
EMILI 
RODRÍGUEZ/MERITXELL 
FARRÉS

13,5h (3 
sessions)

7-15
DESESTIMAT: 

1.337,00 €

T/MK47

Youtube i vídeo 
màrqueting per a 
negocis 
EMILI 
RODRÍGUEZ/MERITXELL 
FARRÉS

12h  (3 
sessions)

7-15 1.188,00 €

S/RS18

Guanya competitivitat 
aplicant objectius 
desenvolupament 
sostenible 
D'ALEPH FORMACIÓN

4h Mínim 15 432,00 €

TOTAL 2.929,50 €

2. Donar compliment a la desestimació aprovada per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de l’actuació Instagram i Twitter per a negocis, per l’import de 
1.337,00 euros, per haver assolit el llindar màxim anual subvencionable en el 
conjunt de les sol·licituds presentades pels ens locals i haver entrat la nostra 
sol·licitud amb posterioritat.

3. Que el cost estimat de les actuacions total és de 3.255,00 euros, dels que 
2.929,50 euros correspon a la subvenció atorgada, i 325,50 euros d’aportació 
municipal que seran imputats a l’aplicació pressupostària 202.2411.226993 
“Accions formació ocupacional”, del vigent Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet, 
per tal que tramiti el corresponent expedient de modificació de crèdits, si s’escau.

4.1.3. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats en nom de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a la realització de l’actuació Suport 
a la indústria als PAE de Montcada i Reixac i Ripollet, de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, codi XGL 21/Y/308215.

Fets

1. El 3 de març de 2021, per Resolució de l’Alcaldia 294, s’aprovà la proposta 
d’actuacions del Teixit Productiu i se sol·licita un ajut econòmic de 28.135,80 
euros, per a la realització de l’actuació Suport a la indústria als PAE de 
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Montcada i Reixac i Ripollet, en base al seu règim regulador i de la 
convocatòria de concessions de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Governs Locals per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar suport a serveis 
i/o projectes adreçats a les empreses industrials i a les actuacions de 
dinamització dels polígons d’activitat econòmica on s’ubiquen aquestes 
empreses.

2. El 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà l’acord núm. 261/21, relatiu a l’aprovació, en règim de concessió amb 
concurrència competitiva, un ajut econòmic per a la realització de l’actuació 
Suport a la indústria als PAE de Montcada i Reixac i Ripollet, codi XGL 
21/Y/308215, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, entre les que es troben les aprovades 
a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que és qui lidera el projecte, l’import 
total de 54.805,25 euros, que correspon al 60 % del cost total del projecte, 
amb termini d’execució el 31 de desembre de 2022, els ajuts dels quals han 
estat acceptats per l’Ajuntament de Montcada i Reixac en sessió de la seva 
Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2021.

3. L’Ajuntament de Ripollet, com a ens executor del projecte de Suport a la 
indústria als PAE de Montcada i Reixac i Ripollet, li correspon l’import de 
19.697,01 euros, a executar durant l’any 2021 i 2022, d’acord amb la 
distribució següent:

Partida pressupostària: 202.2411.226995
Any 2021: 15.757,61 €
Any 2022: 3.939,40 €
Total: 19.697,01 €

4. El 2 de juliol de 2021, la tècnica d’Empresa, senyora DADES PROTEGIDES, 
emet informar, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que 
es dóna per reproduït literalment. 

Fonaments de dret

Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023.

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

ACORDS

1. Acceptar l’ajut econòmic per l’import total de 19.697,01 euros, que correspon 
al 60 % del cost total del projecte, atorgat per la Diputació de Barcelona, per 
portar a terme l’actuació Suport a la indústria als PAE de Montcada i Reixac i 
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Ripollet, codi XGL 21/Y/308215, en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa de 
Governs Locals per a l’any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, amb l’objectiu de donar resposta a les directrius marc que 
l’organització marca i les que han de permetre aconseguir promoure una ciutat 
vinculada a l'associacionisme i al desenvolupament econòmic local amb una 
perspectiva social, amb un creixement responsable, solidari i sostenible, a 
executar conjuntament, durant l’any 2021 i 2022, amb l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, que serà l’encarregada de liderar el projecte i transferir 
l’import corresponent de la concessió econòmica.

2. Declarar pluriennal l’import concedit de 19.697,01 euros, de la manera 
següent:

Gerència: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Unitat prestadora: Servei Teixit Productiu.
Recurs: 21011. Actuacions de suport a la indústria.
Classe de recurs: ajut econòmic (60 %) i aportació (40 %).
Actuació: Suport a la indústria als PAE de Montcada i Reixac i Ripollet, codi XGL 
21/Y/308215.
Ajut concedit: 19.697,01 €.
Any 2021: 15.757,61 €.
Any 2022: 3.939,40 €.

3. Sol·licitar un pagament avançat, d’acord amb els termes del dictamen de 
concessió d’ajuts econòmics aprovat per la Junta de Govern Local, de 27 de maig 
de 2021.

4. Notificar aquet acord a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

4.1.4. Adjudicació del contracte menor de serveis de consultoria 
especialitzada, per a la construcció d’un marc estratègic del territori 
industrial de la ciutat de Ripollet.

Fets

1. L’Ajuntament de Ripollet no disposa dels mitjans necessaris per a realitzar la 
prestació objecte d’aquest contracte, es considera convenient la contractació 
d’una consultoria especialitzada per a la construcció d’un marc estratègic del 
territori industrial de la ciutat de Ripollet per a poder situar Ripollet al mapa, 
retenint l’activitat econòmica instal·lada i atraient inversió productiva, per 
tal de donar resposta a la necessitat detectada arran la marxa i/o tancament 
de dues de les empreses industrials més antigues i de major dimensió (pel 
que fa al nombre de persones ocupades) al municipi, no només per donar 
sortida a les dues àrees que han quedat buides si no també per a disposar 
d’una estratègia a llarg termini de ciutat pel que fa al sector productiu i la 
seva àrea d’influència.
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2. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contracte públics (CPV) segons el Reglament número 2004/18 de 
la Comissió Europea són els següents: CPV 71356400-2 Serveis de 
planificació tècnica.

3. El contracte té un valor estimat de 14.999,99 euros més l’IVA del 21 % 
(3.150,00 euros), total 18.149,99 euros, que es finançarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502.920.22706 “Estudis i treballs tècnics” del vigent 
Pressupost municipal pel 2021.

4. A tal efecte, es redacta la corresponent sol·licitud d’oferta que consta a 
l’expedient i es demanen tres pressupostos a les empreses següents:

1. Metyis
2. UPIC
3. PIMEC

5. El termini de presentació de les ofertes per part de les empreses convidades 
va acabar el passat 4 de juny, dins el termini establert:

a) Metyis, declina la seva participació.
b) Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb NIF G63891519, en el seu 

nom i representació la senyora Sílvia Solanellas i Llobet, presenta oferta 
per import de 13.750,00 euros. S’aplica l’IVA del 21 per cent amb resultat 
de 16.637,50 euros.

c) PIMEC Vallès Occidental, no respon a la invitació

6. A continuació es fa la valoració tècnica de la proposta rebuda, mitjançant els 
criteris especificats al punt 8. Criteris de valoració de la Sol·licitud d’oferta.

L’oferta presentada es resumeix de la següent manera:

Criteris de valoració Puntuació 
(màxim 100 
punts)

Oferta presentada 
per UPIC

Oferta econòmica 0-30 punts
Es valorarà amb zero punts el preu de 
licitació i amb 30 punts l’oferta econòmica 
més avantatjosa.

La fórmula que s’aplica per valorar el preu és 
la següent:

Punts=(A-Nn)x P/ (A-B)

A=Preu de sortida
B=Preu de la proposició més econòmica
Nn=Preu de les diferents ofertes

0-30 punts
(14.999,99-13.750) 
x 30/ (14.999,99-
13.750) =

30 punts
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P=Puntuació màxima que es dóna a la millor 
proposta: 30 punts
Mesures per assegurar la gestió de 
qualitat del servei 

0- 70 punts

Experiència prèvia en l’execució de serveis de 
consultoria per la creació d’estratègies 
industrials, reactivació econòmica i atracció 
d’inversió en l’esfera local.
Aquest criteri queda justificat perquè es 
troba directament relacionat amb l’objecte 
del contracte, tractant-se d’una prestació 
tècnica elemental que afecta 
inequívocament i de manera significativa per 
una execució òptima del servei.

S’atorgaran 5 punts per projecte realitzat, 
amb un màxim de 20 punts.
Serà necessària la indicació de l’ens i empresa 
destinatària del servei realitzat, la data i 
l’objecte del projecte realitzat.
La forma d’acreditar l’experiència serà 
mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic, o pel destinatari 
en cas d’un subjecte privat, o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents 
en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació.

0-20 punts

5 projectes

0 punts
(per manca 
d’acreditació)

Experiència prèvia en l’execució de de serveis 
de consultoria per la creació d’estratègies 
industrials, reactivació econòmica i atracció 
d’inversió en l’esfera local per part de cada 
membre de l’equip de treball.
Queda justificat aquest criteri per trobar-se 
relacionat amb l’objecte del contracte, en 
tractar-se d’una prestació de naturalesa 
intel·lectual, on l’experiència del personal 
adscrit al contracte afecta necessàriament i 
de manera significativa la seva millor 
execució.

5  punts per membre amb experiència 
(màxim 20 punts)
Serà necessària la indicació de l’ens i empresa 
destinatària del servei realitzat, la data i 
l’objecte del projecte realitzat.
La forma d’acreditar l’experiència serà 
mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic, o pel destinatari 
en cas d’un subjecte privat, o, a falta d’aquest 

0-20 punts

2 persones

0 punts
(per manca 
d’acreditació)
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certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents 
en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació.
Proposta d’accions supletòries directament 
relacionades a les accions descrites a  
“Treballs a realitzar” que complementin 
l’oferta que es presenti.

5  punts per prestació supletòria (màxim 
20 punts)

0-20 punts
4 accions

20 punts

Execució de l’actuació realitzada abans del 
termini previst. Mínim 2 mesos. 

5  punts per mes o fracció equivalent per 
entrega abans (màxim 10 punts) [2 mesos 
10 punts/ 3 mesos 5 punts / 4 mesos 0 punts)

0-10 punts
12 setmanes

5 punts

Puntuació total obtinguda 55 punts

7. El 15 de juny 2021, la tècnica d’Empresa, senyora DADES PROTEGIDES, emet 
informe, el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment així com i l’informe de la secretaria de 29 de juny de 2021.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Adjudicar, a l’empresa Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb NIF 
G63891519, el contracte menor de serveis de consultoria especialitzada per a la 
construcció d’un marc estratègic del territori industrial de la ciutat de Ripollet, 
per un preu de 16.637,50 euros (IVA 21% inclòs), atenent el criteri de puntuació 
més elevada i essent l’única oferta presentada compleix tots els requisits 
establerts a la sol·licitud d’oferta.

El termini d’execució objecte d’aquest contracte és de 12 setmanes.

2. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 16.637,50 euros, (IVA 
Inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502.920.22706 “Estudis i treballs 
tècnics” del vigent Pressupost municipal pel 2021.

3. Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient, amb indicació 
dels recursos que siguin procedents.
 
4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet. 
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5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

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

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

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

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials: 

5.1.1. Acceptació de la subvenció de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, línia 7, “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat 
social com a conseqüència de la covid-19”, en el marc del Programa d’ajuts 
per a emergències municipals. 

Fets

1. El  30 de gener de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant acord núm. 29/20, va aprovar el Programa d’ajuts a emergències 
municipals  (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de febrer de 
2020), per donar suport als municipis a fer front a les despeses 
extraordinàries derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 
de gener de 2020.

2. Aquest Programa d’ajuts a emergències municipals, es troba la Línia 7 
“Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència 
de la covid-19”.
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3. La línia de suport núm. 7, té com a objectiu finançar les despeses 
extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones, els ens 
destinataris hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació 
d’emergència de salut pública per la covid-19.

4. Els Serveis Socials de Ripollet, van tramitar la sol·licitud d’aquest suport 
dintre del període establert i a traves del Porta del tràmits de la Diputació de 
Barcelona, per un import total de 96.377, 83 €.

5. Que amb motiu de l’alta demanda d’aquest tipus de suport i per exhauriment 
de la partida pressupostària, la Diputació de Barcelona no va poder atorgar 
en el seu moment a tots els ajuntaments que ho van sol·licitar subvenció per 
la línia de suport núm. 7.

6. L’1 de juliol de 2021, s’ha rebut comunicació per part de la Diputació de 
Barcelona, atorgant la quantitat de 96.377,83 €, corresponent al 100 % de 
la quantitat sol·licitada.

7. Aquest ajut atorgat, ajudarà a fer front a les despeses extraordinàries 
d’alguns serveis oferts pels Serveis Socials de Ripollet, i que es van veure 
incrementats amb motiu de la covid-19.

8. En l’expedient consta informe favorable de la cap dels Serveis Socials de 
Ripollet, perquè s’accepti la subvenció atorgada.

9. El termini màxim de justificació de la Línia de suport núm. 7, és el 30 de 
setembre de 2021, i s’ha de realitzar a través del Portal de tràmits de la 
Diputació de Barcelona. 

Fonaments de dret

1. Reial decret 463./2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma.

2. Decret 3076/20, de data 30 de març de 2020.

3. Els apartats 3.3.c) i 2.4b) de la refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
14600/2019, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019.

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

1. Acceptar la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, de la 
línia de supo0rt núm. 7, inclosa en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals, aprovat per acord núm. 29/2020 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de gener de 2020, per un import de 
96.377,83 €, per fer front a les despeses extraordinàries d’alguns serveis oferts 
pels Serveis Socials de Ripollet amb motiu de la covid-19.

2. Tramitar l’acceptació d’aquesta subvenció a través del Portal de tràmits de la 
Diputació de Barcelona.

3. Tramitar la justificació de les despeses incorporades a aquesta subvenció, 
abans del 30 de setembre de 2021, a través del Portal de tràmits de la Diputació 
de Barcelona. 

4. Donar compta a la Intervenció municipal de la subvenció atorgada als efectes 
adients.

5.1.2. Acceptació del recurs material auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació xarxa de governs locals 2020-2023, 
codi 21/y/302536.

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Habilitar una zona reservada d’estacionament de transport escolar 
al carrer Font de Can Mas, 2.

El 3 de juny de 2021, amb entrada núm. 21-9015, al Registre general de 
l’Ajuntament, la senyora DADES PROTEGIDES, en representació de l’IE El 
Martinet, presenta instància en la qual sol·licita que s’habiliti una zona reservada 
d’estacionament de transport escolar a les proximitats de l’escola.

El 30 de juny de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu. 

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

ACORDS

1. Habilitar una zona reservada d’estacionament, exclusiva del centre escolar, per 
transport escolar de 25 metres lineals al carrer Font de Can Mas, 2, justament a 
continuació del primer estacionament de l’entrada i sortida del pàrquing de terra 
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habilitat a l’annex a l’Escola El Martinet, tal com s’indica en l’informe i croquis 
de la Policia Local

2. 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.

 S’instal·laran dos senyals delimitant la zona reservada, i seran tipus R-308, 
amb un caixetí supletori en la part de sota amb la inscripció següent de dies 
i horari que ha de ser vigent: zona reservada IE EL MARTINET.

 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 en 
ziga-zaga. 

3. L’horari d’aquesta zona reservada serà de 08.00 a 18.00, de dilluns a 
divendres, durant el període del curs escolar.

4. Les obres de la senyalització vertical i horitzontal serà executada per la Brigada 
Municipal d’Obres en coordinació amb la Policia Local.

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

5.2.2. Habilitar una zona d’estacionaments de motocicletes i instal·lació 
mirall al carrer Pizarro, 44-46-49.

La senyora DADES PROTEGIDES, en representació de la Comunitat de Propietaris 
del pàrquing del carrer Pizarro, 44-46, sol·licita l’eliminació d’un estacionament 
en bateria,  a cadascun dels costats de l’entrada i sortida del gual, i habilitar una 
zona d’estacionaments de motocicletes, així com la instal·lació d’un mirall a la 
vorera imparell de la sortida del mencionat pàrquing, amb l’objectiu de millorar 
la visibilitat dels conductors alhora de fer les maniobres d’entrada i sortida de la 
finca.

L’1 de juliol de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu. 

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

ACORDS

1. Eliminar dos estacionaments de turismes en semi bateria, un a cada costat de 
la sortida del gual, i habilitar cinc estacionaments de motocicletes, dos al costat 
dret i tres al costat esquerre, segons la sortida del gual de la Comunitat de 
Propietaris del carrer Pizarro, 44-46, amb l’objectiu de millorar la visibilitat dels 
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conductors alhora de fer les maniobres d´entrada i sortida de la finca, tal com 
s’indica en l’informe i croquis de la Policia Local.

2. Senyalitzar horitzontal i verticalment, consistent en el pintat dels cinc 
estacionaments de motocicletes i col·locació de senyal vertical  S-17 amb caixetí 
supletori indicant “MOTOS”, tal com s’indica al croquis. 

3. La senyalització serà executada per la Brigada Municipal d’Obres, en 
coordinació amb la Policia Local.

4. La instal·lació del mirall serà sobre un pal rodó per la seva subjecció a la via 
pública al carrer Pizarro, 49, aquest es col·locarà a la vorada en línia amb les 
faroles de enllumenat públic, sense que causi un prejudici o obstacle per a 
qualsevol usuari de la via, millorant d’aquesta manera l’escassa visibilitat la 
maniobra dels vehicles alhora de sortir del gual de la finca.

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

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

5.2.3. Trasllat zona de càrrega i descàrrega genèrica al carrer Magallanes, 
4.

El 16 de juny de 2021, amb entrada núm. 10295, al Registre general de 
l’Ajuntament, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació de l’empresa 
Montañes Express, SL (MRW), presenta instància per la qual sol·licita, el trasllat 
de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Magallanes, 4, fins a la cruïlla amb 
el carrer Sant Lluis i convertir-la de manera particular.

El 30 de juny de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu. 

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

ACORDS

1. Autoritzar el trasllat de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Magallanes, 
4, fins a la cruïlla del mateix amb el carrer Sant Lluís. Així mateix, es traslladaran 
els estacionaments en línia que fins ara estaven a l’inici del tram de via dels 
carrers Magallanes amb Sant Lluis, fins al final de la nova zona de càrrega i 
descàrrega,  tal com s’indica en l’informe i croquis de la Policia Local

2. Es senyalitzarà de la manera següent:
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 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.

 S’instal·laran dos senyals delimitant la zona de càrrega i descàrrega, i seran 
tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota indicant l´horari de 
la reserva.

 Que justament al mateix punt on finalitza la càrrega i descàrrega, i al mateix 
pal de subjecció de senyalització, es col·locarà un altre senyal vertical de 
circulació R308, amb una fletxa al seu interior en direcció al carrer Nord, i 
amb la llegenda següent a la seva part inferior: “Autoritzats només turismes”.

 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 en ziga-zaga. 

3. L’horari d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà de 08.00 a 13.00 hores i 
de 16.00 a 20.00 hores. i els dissabtes de 08.00 hores a 13.00 hores.

4. Les obres de la senyalització vertical i horitzontal serà executada per la Brigada 
Municipal d’Obres, en coordinació amb la Policia Local.

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

5.2.4. Senyalització d’Espai lliure de fums al carrer Calvari, 120.

El 17 de maig de 2021, amb entrada núm. 7736, al Registre general de 
l’Ajuntament, la senyora DADES PROTEGIDES, com a gerent de la residència 
d’avis Hogar Mevi de Ripollet, presenta instància per la qual sol·licita  que 
s’habiliti una zona d’Espai lliure de fums, davant la mencionada residència al 
carrer Calvari, 120.

El 30 de juny de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu.

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

ACORDS

1. Habilitar, una zona reservada d’Espai lliure de fums, davant la façana de la 
residència, mitjançant pictogrames a la vorera al carrer Calvari, 120, indicant als 
usuaris de la via que respectin aquest espai, tal com s’indica en l’informe i croquis 
de la Policia Local.

2. Es senyalitzarà de la manera següent: senyalització horitzontal: serà amb 
pintura plàstica homologada per ús en vies públiques i es pintaran dos 
pictogrames a la vorera, justament davant dels dos bancs existents a la porta de 
la residència.
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3. Fer constar, que la pintura dels pictogrames són per compte de la persona 
sol·licitant, qui ha estat informada i resta conforme.

5.2.5. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
grua municipal al juny de 2021.

Fets

1. En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l’1 al 30 de 
juny de 2021, les quals han estat abonades, mitjançant pagament efectiu i 
amb targeta de crèdit, respectivament.

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

3. El 5 de juliol de 2021, l’inspector cap de la policia local, emet informe tècnic,  
que consta incorporat a l’expedient administratiu, en el qual informa 
favorablement sobre la retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
la grua municipal. 

Fonament 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 del Reglament general de circulació i de 
l’Ordenança municipal de circulació i/o del cobrament de les denúncies 
interposades pels agents de la Policia Local.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

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 30 de juny 
de 2021, detallades a continuació:

Núm. Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import 
€

1 383/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255400 DADES PROTEGIDES 140,00
2 386/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255401 DADES PROTEGIDES 90,00
3 396/21 DADES PROTEGIDES 07/06/2021 2255413 DADES PROTEGIDES 90,00
4 401/21 DADES PROTEGIDES 09/06/2021 2255416 DADES PROTEGIDES 90,00
5 402/21 DADES PROTEGIDES 10/06/2021 2255420 DADES PROTEGIDES 90,00
6 407/21 DADES PROTEGIDES 12/06/2021 2255424 DADES PROTEGIDES 90,00
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7 423/21 DADES PROTEGIDES 18/06/2021 2255442 DADES PROTEGIDES 90,00
8 426/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255443 DADES PROTEGIDES 90,00
9 428/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255444 DADES PROTEGIDES 90,00
10 430/21 DADES PROTEGIDES 20/06/2021 2255445 DADES PROTEGIDES 90,00
11 434/21 DADES PROTEGIDES 20/06/2021 2255446 DADES PROTEGIDES 130,00
12 435/21 DADES PROTEGIDES 20/06/2021 2255447 DADES PROTEGIDES 130,00
13 444/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255448 DADES PROTEGIDES 90,00
14 443/21 DADES PROTEGIDES 22/06/2021 2255454 DADES PROTEGIDES 109,00
15 453/21 DADES PROTEGIDES 25/06/2021 2255457 DADES PROTEGIDES 130,00
16 456/21 DADES PROTEGIDES 26/06/2021 2255458 DADES PROTEGIDES 90,00
17 455/21 DADES PROTEGIDES 27/06/2021 2255459 DADES PROTEGIDES 90,00
18 458/21 DADES PROTEGIDES 29/06/2021 2255466 DADES PROTEGIDES 140,00
19 457/21 DADES PROTEGIDES 30/06/2021 2255467 DADES PROTEGIDES 90,00
20 460/21 DADES PROTEGIDES 30/06/2021 2255468 DADES PROTEGIDES 90,00
21 379/21 DADES PROTEGIDES 01/06/2021 2255398 DADES PROTEGIDES 90,00
22 380/21 DADES PROTEGIDES 01/06/2021 2255399 DADES PROTEGIDES 90,00
23 381/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255402 DADES PROTEGIDES 90,00
24 382/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255403 DADES PROTEGIDES 90,00
25 384/21 DADES PROTEGIDES 03/06/2021 2255404 DADES PROTEGIDES 90,00
26 385/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255405 DADES PROTEGIDES 90,00
27 387/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255406 DADES PROTEGIDES 90,00
28 388/21 DADES PROTEGIDES 02/06/2021 2255407 DADES PROTEGIDES 90,00
29 389/21 DADES PROTEGIDES 03/06/2021 2255408 DADES PROTEGIDES 130,00
30 391/21 DADES PROTEGIDES 05/06/2021 2255409 DADES PROTEGIDES 90,00
31 392/21 DADES PROTEGIDES 05/06/2021 2255410 DADES PROTEGIDES 90,00
32 393/21 DADES PROTEGIDES 05/06/2021 2255411 DADES PROTEGIDES 90,00
33 394/21 DADES PROTEGIDES 05/06/2021 2255412 DADES PROTEGIDES 140,00
34 395/21 DADES PROTEGIDES 08/06/2021 2255415 DADES PROTEGIDES 163,00
35 397/21 DADES PROTEGIDES 09/06/2021 2255417 DADES PROTEGIDES 90,00
36 398/21 DADES PROTEGIDES 09/06/2021 2255418 DADES PROTEGIDES 140,00
37 399/21 DADES PROTEGIDES 09/06/2021 2255419 DADES PROTEGIDES 90,00
38 403/21 DADES PROTEGIDES 10/06/2021 2255421 DADES PROTEGIDES 90,00
39 406/21 DADES PROTEGIDES 12/06/2021 2255425 DADES PROTEGIDES 90,00
40 408/21 DADES PROTEGIDES 12/06/2021 2255426 DADES PROTEGIDES 90,00
41 409/21 DADES PROTEGIDES 12/06/2021 2255427 DADES PROTEGIDES 90,00
42 410/21 DADES PROTEGIDES 12/06/2021 2255428 DADES PROTEGIDES 90,00
43 412/21 DADES PROTEGIDES 14/06/2021 2254429 DADES PROTEGIDES 90,00
44 413/21 DADES PROTEGIDES 14/06/2021 2254430 DADES PROTEGIDES 80,00
45 411/21 DADES PROTEGIDES 15/06/2021 2255431 DADES PROTEGIDES 90,00
46 414/21 DADES PROTEGIDES 15/06/2021 2255432 DADES PROTEGIDES 90,00
47 417/21 DADES PROTEGIDES 17/06/2021 2255433 DADES PROTEGIDES 90,00
48 424/21 DADES PROTEGIDES 17/06/2021 2255434 DADES PROTEGIDES 90,00
49 404/21 DADES PROTEGIDES 18/06/2021 2255435 DADES PROTEGIDES 204,00
50 416/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255436 DADES PROTEGIDES 128,00
51 419/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255437 DADES PROTEGIDES 128,00
52 429/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255438 DADES PROTEGIDES 90,00
53 431/21 DADES PROTEGIDES 19/06/2021 2255439 DADES PROTEGIDES 90,00
54 427/21 DADES PROTEGIDES 20/06/2021 2255440 DADES PROTEGIDES 90,00
55 432/21 DADES PROTEGIDES 20/06/2021 2255441 DADES PROTEGIDES 80,00
56 439/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255449 DADES PROTEGIDES 90,00
57 440/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255450 DADES PROTEGIDES 90,00
58 445/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255451 DADES PROTEGIDES 90,00
59 446/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255452 DADES PROTEGIDES 90,00
60 449/21 DADES PROTEGIDES 21/06/2021 2255453 DADES PROTEGIDES 90,00
61 418/21 DADES PROTEGIDES 22/06/2021 2255455 DADES PROTEGIDES 185,00
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62 438/21 DADES PROTEGIDES 22/06/2021 2255456 DADES PROTEGIDES 109,00
63 451/21 DADES PROTEGIDES 23/06/2021 2255460 DADES PROTEGIDES 90,00
64 452/21 DADES PROTEGIDES 23/06/2021 2255461 DADES PROTEGIDES 90,00
65 442/21 DADES PROTEGIDES 24/06/2021 2255462 DADES PROTEGIDES 147,00
66 450/21 DADES PROTEGIDES 24/06/2021 2255463 DADES PROTEGIDES 109,00
67 454/21 DADES PROTEGIDES 25/06/2021 2255464 DADES PROTEGIDES 90,00
68 38/21 DADES PROTEGIDES 30/06/2021 2255469 DADES PROTEGIDES 45,00

TOTAL 6.887 €

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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