
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 2021/44
Caràcter: ordinària
Data: 14 de desembre de 2021
Horari: 10.05 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Hi assisteixen:

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

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sra. María Isabel Siles Ruiz interventora accidental
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre 
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits 
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei 
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i 
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia 
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
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1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Primera pròrroga del contracte administratiu de servei de prevenció aliè 
(SPA) de riscos laborals de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2019/5853).

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Ocupació:

3.1.1. Pagament d’incentius a les persones participants del programa 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, 
UBICAT 2020, període maig-agost 2021.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Acceptació dels ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, per a les 
escoles bressol.

4.2. Seguretat i Proximitat:

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

4.2.2. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Sarrià de Ter– 
Tamarit.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència 
competitiva a l’entitat CLUB BOXEO RIPOLLET, per a activitats esportives.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de l'edifici industrial al carrer 
Pau Casals, 41-43.
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Urgències:

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació factures,  relació 456 –àmbit Presidència i Democràcia–.

7.1.2. Aprovació factures, relació 457 –àmbit Desenvolupament Econòmic–.

7.1.3. Aprovació factures, relació 458 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

7.1.4. Aprovació factures,  relació 459 –àmbit Drets Socials–.

7.1.5. Aprovació factures, relació 460 –àmbit Governança–.

7.1.6. Aprovació factures, relació 461 –àmbit Desenvolupament Comunitari–.

7.2. Persones:

7.2.1. Aprovació oferta pública ocupació 2021.

8. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

8.1. Urbanisme:

8.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de manteniment i 
conservació de lleres al terme municipal de Ripollet.

8.1.2. Adjudicació contracte menor obres desmuntatge font metàl·lica existent al 
recinte del pavelló Joan Creus.

8.1.3. Aprovació inici de la licitació de l’execució del projecte de reasfaltat de la 
passera i creació d’un itinerari  per a invidents al parc del riu Ripoll.

*****
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1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/43, corresponent al dia 9 de desembre.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Primera pròrroga del contracte administratiu de servei de prevenció 
aliè (SPA) de riscos laborals de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2019/5853).

Fets

1. El 26 de febrer de 2020, mitjançant Resolució d’Alcaldia 285, es va adjudicar 
el contracte administratiu de servei de prevenció aliè (SPA) de riscos laborals 
de l’Ajuntament de Ripollet a l’entitat mercantil ASPY PREVENCIÓN, SLU, 
amb NIF B98844574.

2. El contracte entre l’entitat mercantil ASPY PREVENCIÓN, SLU i l’Ajuntament 
de Ripollet, va ser formalitzat en data 28 de febrer de 2020, per un preu de 
20.731,00 € anuals, més el 21 % d’IVA, fent un total de 25.084,51 euros 
anuals, per un període inicial de dos anys, a partir del dia 1 de març de 2020, 
amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.

3. El 24 de novembre de 2021, la cap de Persones i Organització, emès informe 
que consta incorporat en l’expedient administratiu, sobre les prestacions 
objecte del servei contractat s’han executat correctament i d’acord amb les 
condicions previstes als plecs que regeixen la referida contractació i l’oferta 
presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària, persistint encara la 
necessitat d’execució del servei, i per tant proposant-se la concessió de la 
primera pròrroga del contracte administratiu de servei de prevenció aliè 
(SPA) de riscos laborals de l’Ajuntament de Ripollet a l’entitat mercantil 
ASPY PREVENCIÓN, SLU.

Fonaments de dret

1. El  Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix aquesta 
contractació, estableix, en la seva clàusula sisena, i de conformitat amb les 
previsions de l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), vigent en el moment d’aprovació de l’inici de la 
licitació, el següent:

“6. Termini del contracte i pròrroga
(Article 29 LCSP)
El termini de durada del contracte és el que s’estableix a continuació. Tots aquests 
terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
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La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa 
contractista, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos d’antelació a 
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap 
cas, per acord tàcit de les parts, i s’haurà de formalitzar en el document 
corresponent.

Termini de durada: DOS ANYS a comptar des de l’acabament de la vigència de 
l’actual contracte de serveis, és a dir, a partir del dia 28 de febrer de 2020.

Possibilitat de pròrrogues: es preveu la possibilitat de celebrar dues pròrrogues, d’un 
any cadascuna.”

2. La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:

“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la 
prestación.

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

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el período de duración de 
estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses 
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en 
el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de 
la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos 
meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de 
las partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para 
el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución 
establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el 
abono del precio más de seis meses.

3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del 
plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 
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resultando aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en 
los artículos 192 y siguientes de esta Ley.

4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un 
plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas 
que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de 
contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las 
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá 
establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, 
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente 
relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el 
resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera 
antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un 
coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que 
deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las 
inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de 
coste relevante en la prestación del suministro o servicio será objeto de 
desarrollo reglamentario.

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con 
el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda 
ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho 
bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto 
adquirido.

Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los 
servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera 
necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los 
que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento 
de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia 
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan 
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá 
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo 
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del 
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
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5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá 
exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado 
segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años.

6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un 
plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los 
servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la 
duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule 
razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para 
la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el 
capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar 
los objetivos contractuales específicos.

Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto 
las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente 
apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:

a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión 
de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de 
servicio.

b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que 
comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la 
prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de 
servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en 
un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico 
del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la 
concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en 
los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración 
concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del 
retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de 
penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.
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7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean 
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un 
plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, 
excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos 
que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato 
principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para 
realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere este 
apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto 
y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato 
principal.

Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una 
relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se 
considere necesario para la correcta realización de la prestación o 
prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no 
podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 
6 de este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española.

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

“SEGON. El preu del contracte és de 20.731,00 € (vint mil set-cents trenta-un 
euros) anuals, més el 21% d’IVA, fent un total de 25.084,51 euros anuals, per un 
període inicial de dos anys, a partir del dia 1 de març de 2020, amb possibilitat de 
dues pròrrogues d’un any cadascuna, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502-
920-162051- Prevenció riscos laborals.

El preu anual de 20.731,00 euros queda desglossat de la següent manera:

 10.231,00 euros , IVA exclòs, pel que fa al servei de prevenció aliè per al 
desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de 
l’Ajuntament de Ripollet, excloent les revisions mèdiques.

 10.500,00 euros, IVA exclòs, pel servei de revisió mèdica anual a realitzar als 
treballadors, amb un màxim previst de 300, i a raó d’un preu unitari de 35,00 
euros.”

4. 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 
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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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar de la primera pròrroga del contracte 
administratiu de servei de prevenció aliè (SPA) de riscos laborals de l’Ajuntament 
de Ripollet.

2. Aprovar, la primera pròrroga d’un any del contracte de referència, subscrit 
en data 28 de febrer de 2020, entre l’Ajuntament de Ripollet i l’entitat mercantil 
ASPY PREVENCIÓN, SLU, amb NIF B98844574, de l’1 de març de 2022 al 28 
de febrer de 2023, d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics i 
administratius que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el 
seu dia per l’empresa adjudicatària.

3. Aprovar, la disposició de despesa derivada d’aquesta primera pròrroga, per 
import de 20.731,00 €, més el 21 % d’IVA, fent un total de 25.084,51 euros, així 
com el seu caràcter plurianual, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 502-
920-162051- Prevenció riscos laborals del vigent Pressupost.

El preu anual de 20.731,00 euros queda desglossat de la manera següent:

 10.231,00 euros, IVA exclòs, pel que fa al servei de prevenció aliè per al 
desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de 
l’Ajuntament de Ripollet, excloent les revisions mèdiques.

 10.500,00 euros, IVA exclòs, pel servei de revisió mèdica anual a realitzar als 
treballadors, amb un màxim previst de 300, i a raó d’un preu unitari de 35,00 
euros.

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

 Exercici 2022. Mesos de març a desembre:  despesa de 17.275,80 €, més 
l’IVA de 21 %, fan un total de 20.903,72 €.

 Exercici 2023. Mesos de gener a febrer, despesa de 3.455,20 euros, més 
l’IVA de 21 %, fan un total de 4.180,79 €.

La pròrroga del 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).
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5. Notificar al contractista l’acord adoptat.

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

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

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

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

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

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Ocupació:

3.1.1. Pagament d’incentius a les persones participants del programa 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió 
social, UBICAT 2020, període maig-agost 2021.

Fets

1. D’acord amb ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a 
la inclusió social, i la RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de 
subvencions, per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a 
la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT) (ref. 
BDNS 534245).
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2. El 23 de desembre de 2020, per Resolució d’Alcaldia 1790, s’accepta la 
subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a l’execució de 
les actuacions previstes en el Programa UBICAT de la convocatòria 2020, 
amb l’objecte de donar suport ocupacional i acompanyament a la Inserció 
per a la inclusió social, prioritàriament, de persones amb especials dificultats 
d’inserció laboral.

3. Aquest programa inclou el pagament d’incentius a les persones participants 
integrants del mateix que compleixin els criteris generals que es pacten a les 
bases del programa UBICAT i al conveni de col·laboració subscrit entre el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 
10 euros per sessió o dia assistit amb aprofitament.

4. Consta en l’expedient administratiu, informe tècnic de proposta de 
pagament en concepte d’incentius a les persones participants del programa 
UBICAT, que han assolit els objectius de participació i aprofitament de les 
accions realitzades durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021, 
amb un import total de 1.940,00 euros.

5. Examinats els antecedents i documentació obrant als respectius expedients, 
el destinatari, l’objecte de l’incentiu i l’import que conformen la proposta 
d’acord s’adequa a la naturalesa i objecte de la despesa que es proposa 
contraure i que existeix crèdit pressupostari a l’aplicació 202.241.48001 
“Incentius participació programa UBICAT” i que la despesa està generada per 
l’òrgan o departament competent.

6. El 29 de novembre de 2021, la tècnica d’Orientació i inserció laboral, emet 
informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna 
per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, per a la realització del 
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a 
la inclusió social.

2. RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions, per a la 
realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social.

3. Art. 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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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’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents

ACORDS

1. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a favor de 
les persones participants, per un import total de 1.940,00 € a l’aplicació 
pressupostària 202.241.48001 “Incentius participació programa UBICAT”, del vigent 
Pressupost, que es relacionen a continuació:

Nom i cognoms NIF/NIE Col·lectiu Total pagament incentius maig-agost 2021
DADES PROTEGIDES ***0547** G 40 €
DADES PROTEGIDES ***1278** G 20 €
DADES PROTEGIDES ****3396* G 20 €
DADES PROTEGIDES ****1813* DLLD 10 €
DADES PROTEGIDES ***0724** DLLD 30 €
DADES PROTEGIDES ***2841** G 10 €
DADES PROTEGIDES ***4943** DLLD 20 €
DADES PROTEGIDES ****3441* DLLD 60 €
DADES PROTEGIDES ***4663** G 60 €
DADES PROTEGIDES ****9516* G 50 €
DADES PROTEGIDES ****7884* DLLD 70 €
DADES PROTEGIDES ***2695** DLLD 50 €
DADES PROTEGIDES ***0709** DLLD 90 €
DADES PROTEGIDES ****6092* G 70 €
DADES PROTEGIDES ****8692* DLLD 70 €
DADES PROTEGIDES ***4704** G 50 €
DADES PROTEGIDES ***0486** G                               130 €
DADES PROTEGIDES ***7998** G 50 €
DADES PROTEGIDES ***4813** DLLD 60 €
DADES PROTEGIDES ***4897** G 80 €
DADES PROTEGIDES ***4793** DLLD 20 €
DADES PROTEGIDES ***7751** DLLD 80 €
DADES PROTEGIDES ***0421** DLLD 10 €
DADES PROTEGIDES ***7495** DLLD 70 €
DADES PROTEGIDES ****4768* G 20 €
DADES PROTEGIDES ****6711* G 40 €
DADES PROTEGIDES ***4728** G                               150 €
DADES PROTEGIDES ****1223* DLLD 80 €
DADES PROTEGIDES ****9807* G 50 €
DADES PROTEGIDES ***6062** DLLD 130 €
DADES PROTEGIDES ***0215** DLLD 50 €
DADES PROTEGIDES ****3046* DLLD 100 €
DADES PROTEGIDES ****9043* DLLD 50 €
DADES PROTEGIDES ***3146** G 50 €
TOTAL                           1.940 €
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2. Notificar el present acord a les persones interessades.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

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

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

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

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

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

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Acceptació dels ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, per a 
les escoles bressol.

El 29 d’octubre de 2021, la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de la 
Presidència, sobre resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics, del 
recurs Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i equipaments 
per a l’estimulació sensorial, en el marc de la convocatòria del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2030.

El 6 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant Decret d’Alcaldia 
1616, va aprovar la demanda d’ajuts econòmics d’aquest recurs, per adreçar-los 
a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i la Verema, que consta 
incorporat en l’expedient administratiu.
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L’aprovació de les concessions d’aquests ajuts econòmics atorgats a l’Ajuntament 
de Ripollet:

Actuació Codi Import
Escola bressol La Verema 21/Y/313429 14.491,47 €
Escola bressol La Rodeta del Molí 21/Y/313428  10.121,44 €

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, el regidor delegat d’Educació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents

ACORDS

1. Acceptar, les concessions atorgades següents, per part de la Diputació  de 
Barcelona, dins del recurs Equipaments responsables 2030: adquisició de 
materials i equipaments per a l’estimulació sensorial, en el marc de la 
convocatòria del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2030.

Actuació Codi Import
Escola bressol La Verema 21/Y/313429 14.491,47 €
Escola bressol La Rodeta del Molí 21/Y/313428 10.121,44 €

2. Donar compte a la Tresoreria de l’Ajuntament de Ripollet.

3. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
la grua municipal al mes de novembre 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 
novembre 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. L’1 de desembre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.

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 
novembre de 2021, detallades a continuació:

Núm. Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import €
1 749/21 DADES PROTEGIDES 01/11/2021 2255744 DADES PROTEGIDES 200,00
2 750/21 DADES PROTEGIDES 01/11/2021 2255745 DADES PROTEGIDES 200,00
3 761/21 DADES PROTEGIDES 05/11/2021 2255751 DADES PROTEGIDES 90,00
4 762/21 DADES PROTEGIDES 06/11/2021 2255752 DADES PROTEGIDES 90,00
5 763/21 DADES PROTEGIDES 06/11/2021 2255753 DADES PROTEGIDES 90,00
6 769/21 DADES PROTEGIDES 10/11/2021 2255760 DADES PROTEGIDES 140,00
7 770/21 DADES PROTEGIDES 10/11/2021 2255761 DADES PROTEGIDES 90,00
8 771/21 DADES PROTEGIDES 11/11/2021 2255763 DADES PROTEGIDES 90,00
9 773/21 DADES PROTEGIDES 12/11/2021 2255765 DADES PROTEGIDES 90,00
10 774/21 DADES PROTEGIDES 13/11/2021 2255766 DADES PROTEGIDES 130,00
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11 772/21 DADES PROTEGIDES 15/11/2021 2255770 DADES PROTEGIDES 187,00
12 784/21 DADES PROTEGIDES 15/11/2021 2255771 DADES PROTEGIDES 90,00
13 786/21 DADES PROTEGIDES 16/11/2021 2255772 DADES PROTEGIDES 90,00
14 793/21 DADES PROTEGIDES 17/11/2021 2255777 DADES PROTEGIDES 90,00
15 796/21 DADES PROTEGIDES 20/11/2021 2255780 DADES PROTEGIDES 90,00
16 798/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255781 DADES PROTEGIDES 130,00
17 799/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255782 DADES PROTEGIDES 130,00
18 800/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255783 DADES PROTEGIDES 130,00
19 803/21 DADES PROTEGIDES 22/11/2021 2255787 DADES PROTEGIDES 120,00
20 807/21 DADES PROTEGIDES 23/11/2021 2255790 DADES PROTEGIDES 90,00
21 808/21 DADES PROTEGIDES 24/11/2021 2255792 DADES PROTEGIDES 90,00
22 805/21 DADES PROTEGIDES 23/11/2021 2255794 DADES PROTEGIDES 90,00
23 813/21 DADES PROTEGIDES 27/11/2021 2255795 DADES PROTEGIDES 130,00
24 815/21 DADES PROTEGIDES 28/11/2021 2255796 DADES PROTEGIDES 130,00
25 816/21 DADES PROTEGIDES 28/11/2021 2255797 DADES PROTEGIDES 130,00
26 748/21 DADES PROTEGIDES 01/11/2021 2255743 DADES PROTEGIDES 120,00
27 752/21 DADES PROTEGIDES 02/11/2021 2255746 DADES PROTEGIDES 90,00
28 753/21 DADES PROTEGIDES 02/11/2021 2255747 DADES PROTEGIDES 90,00
29 754/21 DADES PROTEGIDES 03/11/2021 2255762 DADES PROTEGIDES 90,00
30 755/21 DADES PROTEGIDES 03/11/2021 2255748 DADES PROTEGIDES 90,00
31 757/21 DADES PROTEGIDES 04/11/2021 2255749 DADES PROTEGIDES 90,00
32 759/21 DADES PROTEGIDES 04/11/2021 2255750 DADES PROTEGIDES 200,00
33 760/21 DADES PROTEGIDES 05/11/2021 2255754 DADES PROTEGIDES 90,00
34 758/21 DADES PROTEGIDES 06/11/2021 2255755 DADES PROTEGIDES 120,00
35 764/21 DADES PROTEGIDES 07/11/2021 2255756 DADES PROTEGIDES 90,00
36 765/21 DADES PROTEGIDES 08/11/2021 2255758 DADES PROTEGIDES 90,00
37 768/21 DADES PROTEGIDES 10/11/2021 2255759 DADES PROTEGIDES 140,00
38 778/21 DADES PROTEGIDES 14/11/2021 2255764 DADES PROTEGIDES 130,00
39 779/21 DADES PROTEGIDES 15/11/2021 2255767 DADES PROTEGIDES 90,00
40 780/21 DADES PROTEGIDES 15/11/2021 2255768 DADES PROTEGIDES 90,00
41 781/21 DADES PROTEGIDES 15/11/2021 2255769 DADES PROTEGIDES 90,00
42 785/21 DADES PROTEGIDES 16/11/2021 2255773 DADES PROTEGIDES 140,00
43 787/21 DADES PROTEGIDES 16/11/2021 2255774 DADES PROTEGIDES 90,00
44 789/21 DADES PROTEGIDES 16/11/2021 2255775 DADES PROTEGIDES 90,00
45 790/21 DADES PROTEGIDES 16/11/2021 2255776 DADES PROTEGIDES 200,00
46 791/21 DADES PROTEGIDES 17/11/2021 2255778 DADES PROTEGIDES 90,00
47 792/21 DADES PROTEGIDES 17/11/2021 2255779 DADES PROTEGIDES 90,00
48 795/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255784 DADES PROTEGIDES 90,00
49 801/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255785 DADES PROTEGIDES 130,00
50 802/21 DADES PROTEGIDES 21/11/2021 2255786 DADES PROTEGIDES 130,00
51 794/21 DADES PROTEGIDES 22/11/2021 2255788 DADES PROTEGIDES 128,00
52 806/21 DADES PROTEGIDES 22/11/2021 2255789 DADES PROTEGIDES 90,00
53 812/21 DADES PROTEGIDES 27/11/2021 2255798 DADES PROTEGIDES 130,00
54 814/21 DADES PROTEGIDES 27/11/2021 2255799 DADES PROTEGIDES 130,00
55 817/21 DADES PROTEGIDES 28/11/2021 2255780 DADES PROTEGIDES 130,00
56 818/21 DADES PROTEGIDES 29/11/2021 2255801 DADES PROTEGIDES 90,00
57 820/21 DADES PROTEGIDES 30/11/2021 2255802 DADES PROTEGIDES 90,00
58 819/21 DADES PROTEGIDES 30/11/2021 2255803 DADES PROTEGIDES 90,00
59 822/21 DADES PROTEGIDES 30/11/2021 2255804 DADES PROTEGIDES 140,00
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60 823/21 DADES PROTEGIDES 30/11/2021 2255805 DADES PROTEGIDES 90,00
TOTAL 6.785 

4.2.2. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Sarrià de 
Ter–Tamarit.

La Prefectura de la Policia Local, realitza una proposta sobre la necessitat 
d’instal·lar dos bandes de reducció de velocitat, una a cada sentit de la circulació 
de 3 cm d’alçada, per tal d’evitar els excessos de velocitat dels vehicles que 
circulen pel carrer Sarrià  de Ter, a l’arribar al pas de vianants amb la rotonda del 
carrer Tamarit.

El 7 de desembre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna 
per reproduït literalment.

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

ACORD

1. Instal·lar dos bandes de reducció de velocitat de tres centímetres d’alçada, al 
carrer Sarrià de Ter a l’arribar al pas de vianants amb la rotonda del carrer 
Tamarit, una a cada sentit de la circulació, per tal d’evitar l’excés de velocitat 
dels vehicles que circulin per aquest carrer.

Es reforçarà amb senyalització vertical la ubicació de les bandes de reducció de 
velocitat amb senyals tipus P-15a, instal·lades 5 metres abans d’arribar al pas de 
vianants, tal com s’indica en l’informe i croquis de la Policia Local.

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

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

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència 
competitiva a l’entitat CLUB BOXEO RIPOLLET, per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
993,84 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat 
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CLUB BOXEO RIPOLLET, per tal de finançar el PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES 
FEDERADES O ESCOLARS.

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

3. El 22 de març de 2021, l’entitat va presentar, mitjançant la instància amb 
número de registre d’entrada 2021/4103, documentació justificativa de 
despeses.

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

5. Que durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar 
la documentació presentada i en data 10 de maig de 2021, es requereix a 
l’entitat la presentació d’aquesta documentació complementària, mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5400.

6. El 10 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant les instàncies amb números de 
registre d’entrada 2021/7005-7006.

7. Revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de la 
justificació, es considera que les factures i justificants presentats que 
acompleixen amb els conceptes subvencionables sumen un total de 2.353,17 
euros, segons la relació que consta en l’expedient administratiu. Igualment 
la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció atorgada.

8. El 4 de novembre de 2020, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant la instància amb número de 
registre d’entrada 2021-18527.

9. Revisada la documentació complementària rectificativa, i tenint en compte 
que l’entitat presenta una nova imputació al programa número 3 ajustada a 
la part proporcional corresponent a l’exercici 2020 de les assegurances, es 
considera que les factures i justificants presentats que acompleixen amb els 
conceptes subvencionables sumen un total de 2.282,01€ I es corregeixen i/o 
actualitzen alguns aspectes:
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 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 2.282,01 €. 
 El nou import de despeses del programa és 2.282,01 €.
 El nou balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.
 Es considera justificat el pagament en efectiu de les dues factures de la 

Federació Catalana de Boxa Amateur, amb data de 15/02/2021 per uns 
imports de 1.080 € i 980 €, respectivament.

Fonaments de drets

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat CLUB BOXEO 
RIPOLLET, amb NIF G63109250, per al programa que es desglossa a continuació:

PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.
 
 Import atorgat: 993,84 €
 Import justificat: 2.282,01 €
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2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a càrrec de la aplicació 
pressupostària 602.342.48000, corresponent a l’exercici 2021, dels imports que 
es relacionen a continuació, atès que algunes AMPA i entitats van rebre una 
bestreta del 50 % de la subvenció en règim de concurrència competitiva 2020 
per a activitats esportives:

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

 Import atorgat: 993,84 €
 Import justificat: 2.282,01 €
 Import obligació: 993,84 €
 Import bestreta: 496,92 €
 Import a pagar: 496,92 €

3. Notificar aquest acord a l’entitat CLUB BOXEO RIPOLLET, i donar compte als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

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

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

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

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de l'edifici industrial 
al carrer Pau Casals, 41-43.

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

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

A la mercantil HABITATGE I SERVEIS DE LA LLAR, SL, llicència urbanística per a 
l’enderroc d’un edifici industrial al carrer Pau Casals, 41-43, amb ref. cadastral 
0046802DF3904E0001FG.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 4.876,19 €, 
així com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment 
per un import de 20.115,00 €.

2. Aprovar les liquidacions següents a la mercantil HABITATGE I SERVEIS DE LA 
LLAR, SL, en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat............................................................................... 3.961,31 €

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

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

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

5. Notificar el present acord a l’interessat, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

6. Indicar que pel que fa a l’impost sobre construccions  instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(163.690,55 €) correspon un import de 6.514,88 €. Per satisfer aquest import 
s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en cas de persones jurídiques  i en 
cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer l’autoliquidació pel web, 
demanant  l’autoliquidació a les seves oficines (rambla Sant Jordi, 75) aportant 
la notificació d’aquest acord.

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

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

 bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
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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.

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

*****

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

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació factures,  relació 456 –àmbit Presidència i Democràcia–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000456R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 11.824,30 €.

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 
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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 202120000456R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 11.824,30 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0026196.000, per un import de 604,61  €, 
a nom de DADES PROTEGIDES, fins a l’operació 2021.2.0027183.000, per un 
import d’11.011,00 €, a nom de MOMENTUMLAB, SL.

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

7.1.2. Aprovació factures, relació 457 –àmbit Desenvolupament 
Econòmic–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000457R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 21.880,26 €.

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 202120000457R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 21.880,26 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0026072.000, per un import de 10,13 €, a 
nom de FERRETERIA MARANGES, SA, fins a l’operació 2021.2.0027229.000, per 
un import de 35,09 €, a nom de CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA.

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

7.1.3. Aprovació factures, relació 458 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000458R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 533.922,26 €.

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 202120000458R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 533.922,26 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0026061.000, per un import de 162,91 €, 
a nom de COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA, fins a l’operació 
2021.2.0027290.000, per un import de 235,61  €, a nom de RODI METRO, SL.
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2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

7.1.4. Aprovació factures,  relació 459 –àmbit Drets Socials–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000459R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 150.048,77 €.

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 202120000459R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 150.048,77 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0026071.000, per un import de 8,11 €, a 
nom de FERRETERIA MARANGES, SA, fins a l’operació 2021.2.0027274.000, per 
un import de 177,02 €, a nom de COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA.

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

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

Codi Segur de Validació 91d7d8ca2e0442d181310d3841f7fd7f001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


7.1.5. Aprovació factures, relació 460 –àmbit Governança–.

Fets

D’acord amb les factures presentades, que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000460R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 22.529,08 €.

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 202120000460R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 22529,08 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0026073.000, per un import de 1.754,50 
euros, a nom de DADES PROTEGIDES, fins a l’operació 2021.2.0027231.000, per 
un import de 170,61 €, a nom de L'ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP.

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

7.1.6. Aprovació factures, relació 461 –àmbit Desenvolupament 
Comunitari–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000461R, de 3 desembre de 2021, per un import 
total de 159.156,70 €.
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Fonaments de dret

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000461R, de 3 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 159.156,70 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0024034.000, per un import de 450,00 €, 
a nom de PENYA BARCELONISTA RIPOLLET, fins a l’operació 
2021.2.0027277.000, per un import de 8,02 €, a nom de SUBM.ELECTRICS SANT 
CELONI, SL.

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

7.2. Persones:

7.2.1. Aprovació oferta pública ocupació 2021.

Fets

1. El 9 de desembre de 2021, la cap de Persones i Organització, emet informe 
en relació a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2021, corresponent a 
l’Ajuntament de Ripollet, el qual consta incorporat a l’expedient 
administratiu.

2. Que, durant l’any 2020 s’han produït les baixes següents:

 Per jubilació, una plaça de tècnic/a mig de la plantilla de personal 
funcionari, subgrup A2, escala administració especial, sots escala tècnica, 
classe diplomada.
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 Per jubilació, una plaça de tècnic/a d’Administració general, subgrup A1, 
escala administració general, sots escala tècnica, classe superior, de la 
plantilla de personal funcionari.

 Per jubilació, una plaça de subaltern/a de la plantilla de personal 
funcionari, subgrup AP, escala Administració general, sots escala 
subaltern.

 Per jubilació 2 places d’oficial primera de la plantilla de personal laboral.
 Per jubilació 3 places d’administratiu/va a la plantilla de personal 

funcionari, subgrup C1, escala Administració general, sots escala 
administrativa.

 Per jubilació una plaça d’agent de la policia local, subgrup C2, escala 
Administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local, 
de la plantilla de personal funcionari. Inclosa a l’oferta pública parcial 
2021, aprovada per Junta de Govern Local, de 8 de juny de 2021 i 
publicada al BOPB de 17 de juny de 2021.

 Per jubilació una plaça de sergent/a de la policia local, subgrup C1, escala 
Administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local, 
de la plantilla de personal funcionari.

3. Ja que durant l’any 2020, es va realitzar una promoció interna que va deixar 
vacant una plaça d’administratiu/va, escala general, sots escala 
administrativa, en la plantilla de personal funcionari. Aquesta plaça no 
computa en el càlcul de la taxa de reposició, segons art. 19. Uno. 7 de la 
LPGE, però correspon la seva inclusió a l’oferta pública d’ocupació.

4. D’acord amb el que disposa l’article 19. Un, de la Llei 11/2020 (LPGE), la taxa 
de reposició per a l’any 2021 seria d’1,1.

5. Les places incloses a l’oferta d’ocupació pública 2021, són places que estan 
vacants o cobertes provisionalment i es corresponen amb llocs de treball que 
estan dotats pressupostàriament.

Fonaments de dret

1. Article 69 i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).

2. Article 19. Un, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat (LPGE), que estableix la taxa de reposició.

3. Article 18.Uno.c) de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, LPGE, estableix que 
les corporacions locals i organismes d’elles dependents constitueixen el 
sector públic, a efectes de bases i coordinació de la planificació general de 
l’activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector 
públic, considerant l’administració local un sector prioritari, en tant exerceix 
la gestió dels recursos públics, a més l’atenció directa als usuaris de Serveis 
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socials i atenció a la ciutadania dels serveis públics (articles 19. Uno. 3. e) ñ) 
r).), correspon una taxa del 110 % en general i del 115 % per als cossos de la 
policia local.

4. Disposició addicional 159, de la Llei 11/2020 que permet una taxa de 
reposició addicional de la policia local, amb el fi de garantir l’exercici de les 
funcions en matèria de seguretat i ordre públic, quan es produeixi jubilacions 
anticipades en aplicació de l’article 206.1 del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social.

5. Disposició addicional tercera del Reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública, 
que estableix que es podrà nomenar personal interí en les vacants per 
jubilació que es produeixin durant l’exercici pressupostari i que aquestes 
s’inclouran obligatòriament a l’oferta d’ocupació pública de l’exercici en que 
s’ha anomenat aquest personal.

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 l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2021, en els 
termes següents:

RÈGIM FUNCIONARI

Categoria Escala Sots escala Grup Vacants Sistema selecció
Tècnic/a d’administració general General Tècnica A1 1 Concurs oposició
Tècnic/a gestió general General Tècnica A2 1 Concurs oposició
Tècnic/a grau mig Especial Tècnica A2 4 Concurs oposició
Administratiu/va General Administrativa C1 2 Concurs oposició
Agent policia local Especial Serveis especials C2 1 Concurs oposició

RÈGIM LABORAL

Categoria Grup Vacants Sistema selecció
Oficial primera C2 2 Concurs oposició

2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i notificar-lo als representants de 
personal.
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8. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

8.1. Urbanisme:

8.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de 
manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet.

Fets

1. El 6 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar el Projecte de 
manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet, i va 
esdevenir definitivament aprovat en data 18 d’agost de 2021.

2. El valor estimat del contracte és per import de 1.249.225,95 € i un preu 
impost sobre el valor afegit inclòs de 1.511.563,40 €.

 
3. Ha estat emès informe de necessitat en compliment de  l’article 28.1 i 116 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per part de l’enginyera tècnica municipal i pel tècnic del Projecte de 
recuperació dels rius Ripoll i Sec, del tenor literal següent:

<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, 
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP–, 
en els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar 
la motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
ser ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.

“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por 
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.”

 “28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.e) al referir la necessària justificació en els termes 
que són transcrits a continuació:
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“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, deberá ser directa, clara y proporcional.”

Execució de l’obra corresponent a l’actuació anomenada “Projecte de manteniment 
i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet” en els trams de la llera del 
Ripoll descrits al projecte, amb informe proposta a la Junta de Govern Local de 
Ripollet aprovat inicialment en data 06 de juliol de 2021, i, definitivament, en data 
08 de setembre de 2021.

L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència 
quines principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la 
insuficiència i/o mancança segons els casos, de disponibilitat de suficients recursos 
humans i materials per a la seva consecució.

 Eliminació d’impactes.

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva 
execució son idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives 
preteses consistents:

 En l’eliminació d’impactes. Aquestes es centren en la retirada de residus, horts 
i l’eliminació de la canya (Arundo donax). Per evitar que quedi un terreny 
remogut i sense vegetació, on és molt fàcil que espècies invasores puguin 
reocupar l’espai, es preveu la sembra de totes les zones on s’ha eliminat la 
canya. Les actuacions incloses en aquest projecte són el primer pas dins un 
objectiu global de millora de l’estat de conservació del riu Ripoll a Ripollet.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats 
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.>>

4. Els pronunciaments continguts en l’article 116.4 epígrafs a), b), c) i d) de la 
LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les 
besants recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al 
seu cas la classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, 
respectivament), sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient 
administratiu, cal indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les 
que conformen el Plec de clàusules administratives particulars.

5. Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 
administratives particulars donant compliment als articles 121 a 130 de la 
LCSP i 66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que 
afecten a un contracte d’obres.
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6. El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert no 
harmonitzat amb tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 131.2 de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de 
valoració.

7. L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la numeració següent: 45111220-6.

Fonaments de dret

La disposició addicional segona de la LCSP, en relació a les competències que 
atribueix a les corporacions locals i en compliment del 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’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat d’execució de les obres incloses al Projecte de 
manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet, en mèrits de 
les disposicions contingudes a l’informe que consta a l’expedient administratiu 
quin tenor literal ha estat transcrit a l’expositiu dels presents acords.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres del 
Projecte de manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet,  
ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a realitzar aquest volum 
d’obres i instal·lacions.

3. Aprovar, la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 403.1721.61900 “recuperació de les lleres dels rius” del 
vigent Pressupost municipal, per un import de 1.511.563,40 €, resultant un valor 
estimat del contracte de 1.249.225,95 € i un IVA de 262.337,45 €.

4. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres, 
convocant-la per procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, 
d’acord amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de 
documents i informes que l’integren.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.

6. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:
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President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la interventora de l’Ajuntament 
de Ripollet i l’arquitecte municipal, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

7. Designar l’arquitecte municipal, persona responsable del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui tindrà les funcions establertes a la 
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

8.1.2. Adjudicació contracte menor obres desmuntatge font metàl·lica 
existent al recinte del pavelló Joan Creus.

Fets

1. El 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament en Ple, va aprovar el Projecte d’obres 
de desmuntatge de la font metàl·lica existent al recinte del pavelló Joan 
Creus, i va esdevenir definitivament aprovat en data 4 de juny de 2021.

2. El valor estimat del contracte és de 18.081,53 € i un pressupost base de 
licitació de 21.878,65 €.

3. El 9 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar l’expedient 
d’inici de licitació del contracte menor.

4. Per tal de procedir a la contractació d’aquestes obres s’ha sol·licitat 
inicialment oferta econòmica a les mercantils Ras-21, SL, Solertia empresa 
constructora SL, Riposervi, SL, i DADES PROTEGIDES.

5. Durant el termini atorgat de presentació d’ofertes no es va presentar cap 
oferta,  únicament es van presentar escrits de les mercantils Solertia Empresa 
Constructora, SL i Riposervi, SL,  declinant la seva presentació, segons consta 
en l’expedient administratiu.

6. Es va sol·licitar oferta a la mercantil Garriga Obres i Serveis, SLU, perquè cap 
mercantil havia presentat oferta.

7. El 24 de novembre de 2021,  l’arquitecte tècnic municipal, emet informe pel 
que es proposa la contractació de les obres a la mercantil GARRIGA OBRES I 
SERVEIS,  SLU, segons oferta presentada en data 23 de novembre del corrent, 
d’un valor estimat de 18.080,53 euros i un preu de contracte de 21.877,44 
euros (21 % IVA inclòs).
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Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Adjudicar a la mercantil GARRIGA OBRES I SERVEIS,  SLU, amb NIF B63591481, 
el contracte de desmuntatge de la font metàl·lica existent al recinte del pavelló 
Joan Creus per un import de 18.080,53 €, més  3.796,91 € en concepte de 21 % 
d’IVA, fent un total de 21.877,44 €.

2. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import de 21.877,44 €,  que s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
403.153.61901 “reconversió font ornamental pavelló Joan Creus” del vigent 
Pressupost.

3. Donar de baixa l’import de 1,21 €, com  economia d’aquest projecte.

4. Notificar el present acord a l’adjudicatari.

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 
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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.

8.1.3. Aprovació inici de la licitació de l’execució del projecte de reasfaltat 
de la passera i creació d’un itinerari  per a invidents al parc del riu Ripoll.

Fets

1. El 23 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar el Projecte de  
reasfaltat de la passera i creació d’un itinerari per a invidents al parc del riu 
Ripoll, i va esdevenir definitivament aprovat en data 27 d’abril de 2021.

2. El valor estimat del contracte és de 138.967,53 € i un pressupost base de 
licitació de 168.150,71 €.

 
3. Ha estat emès informe de necessitat en compliment de  l’article 28.1 i 116 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per part de l’arquitecte municipal i l’arquitecta tècnica, del tenor literal 
següent:

<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, 
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP–, 
en els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar 
la motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
ser ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.

“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por 
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.”

“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.e) al referir la necessària justificació en els termes 
que són transcrits a continuació:
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“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, deberá ser directa, clara y proporcional.”

Execució del projecte de l’actuació anomenada “Projecte de re asfaltat de la passera 
i creació d’un itinerari d’invidents al Parc del Riu Ripoll.

L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència 
quines principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la 
necessitat de restitució de les condicions de seguretat en l’ús de la passera evitant 
el risc d’ensopegament pel mal estat del paviment. I millora també de la seguretat 
per part de l’ús dels invidents en l’itinerari des de la rotonda del Carrer Balmes fins 
a la passera.

 Repavimentat de la passera sobre l’autopista i sobre el riu.
 Creació d’un itinerari d’invidents.
 Instal·lació d’un grup semafòric per a vianants.

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva 
execució son idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives 
preteses consistents en:

 Restituir la mimva de seguretat en quan a l’ús de la passera, degut al risc 
d’ensopegament per mal estat del paviment.

 Millora de la seguretat en quan a l’ús per part dels invidents a l’itinerari des de 
la rotonda Balmes-Padró fins a la passera.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats 
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.

Aquest contracte és necessari per a donar resposta a les demandes que formula la 
regidoria de via pública, per a millora de les condicions anteriorment descrites.

En compliment del l’article 118.3 del la citada LCSP es declara responsablement que 
no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació.>>

 
4. Els pronunciaments continguts en l’article 116.4 epígrafs a), b), c) i d) de la 

LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les 
besants recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al 
seu cas la classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, 
respectivament), sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient 
administratiu, cal indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les 
que conformen el Plec de clàusules administratives particulars.
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5. Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i Plec de clàusules 
administratives particulars donant compliment als articles 121 a 130 de la 
LCSP i 66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que 
afecten a un contracte d’obres.

6. El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat 
amb tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 i 
159.1.a) de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

7. L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la numeració següent: 45233222-1.

Fonaments de dret

La disposició addicional segona de la LCSP, en relació a les competències que 
atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt cinquè, apartat 3.a) 
de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre de 2019.

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat d’execució de les obres incloses al Projecte de reasfaltat 
de la passera i creació d’un itinerari per a invidents al parc del riu Ripoll, en mèrits 
de les disposicions contingudes a l’informe que consta a l’expedient 
administratiu quin tenor literal ha estat transcrit a l’expositiu dels presents 
acords.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres del 
Projecte de reasfaltat de la passera i creació d’un itinerari per a invidents al parc 
del riu Ripoll, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a realitzar 
aquest volum d’obres i instal·lacions.

3. Aprovar, la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 403.153.61900 “Pavimentació i adaptació per a 
invidents passarel·la” del vigent Pressupost municipal, per un import de 
168.150,71 €, resultant un valor estimat del contracte de 138.967,53 € i un IVA 
de 29.183,18 €.

4. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres, 
convocant-la per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord 
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
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particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.

6. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la interventora de l’Ajuntament 
de Ripollet i l’arquitecte municipal, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

7. Designar l’arquitecte municipal, persona responsable del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui tindrà les funcions establertes a la 
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

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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