
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 2021/6
Caràcter: ordinària
Data: 16 de febrer de 2021
Horari: 10.05 a 10.15 hores 
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

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

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

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor
i Sr. Pablo López Fernández regidor

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 inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit 
municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet. 

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials: 

4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, febrer.    

 
4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Desestimació devolució import retirada de vehicle amb el servei de la grua 
municipal.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura: 

5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de Formació i Dinamitzador 
sociocultural de l’Ajuntament de Ripollet.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la DADES PROTEGIDES.
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6.1.2. Baixa gual al carrer DADES PROTEGIDES.

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética Aplicada, 
SL, per modificació substancial respecte a l’activitat de fabricació de productes 
de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7.

Urgència:

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació de factures, relació 32.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/5, corresponent al dia 9 de febrer.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats de les resolucions d’Alcaldia següents:

 2021/144, de 5 de febrer, per la qual s’adjudica del contracte menor de servei 
d’impressió, manipulat i repartiment de cartes per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2021, a l’empresa NERTA, SCP, amb el NIF correcte 
J67054767, representat per  DADES  PROTEGIDES, per un import de 7.621,19 
€, amb l’IVA del 21% inclòs.

 2021/148, de 5 de febrer, per la qual es concedeix ajuts econòmics de 
transport adaptat, per un import total de 3.321,57 €.

 2021/149, de 5 de febrer, per la qual es concedeix ajuts econòmics 
d’habitatge de l’Hotel Ibis Ripollet, per un import total de 2.908,00 
euros.

 2021/150, de 5 de febrer, per la qual es concedeix ajuts d’allotjament en la 
Pensión Los Martínez, per un import total de 1.029,91 €.
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 2021/159, de 8 de febrer, per la qual es concedeix ajuts d’habitatge, per un 
import total de 9.160,06 €.

 2021/160 de 8 de febrer, per la qual es concedeix ajuts d’habitatge de 
persones allotjades a la Pensión Bar Nord, per un import total de 2.110,50 
euros.

 2021/161 de 8 de febrer, per la qual es concedeix ajuts d’habitatge per 
a persones allotjades a l’Hotel Grill Campanile, per un import total de 
4.100,00 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al 
dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de 
Ripollet.

En data 20 de gener de 2021, ha estat emès informe per part de l’inspector cap 
de la Policia Local, senyor DADES PROTEGIDES, que integra la present proposta 
d’acords, justificant la necessitat del servei de retirada de vehicles declarats fora 
d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal 
de Ripollet.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual 
cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha elaborat el Plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de 
prescripcions tècniques –PPT– ha estat redactat per part de l’inspector cap de 
la Policia Local, senyor DADES PROTEGIDES, quin tenor i documentació 
conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte 
administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques.

L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú 
de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la següent numeració:
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- 50190000-3 “Servei de demolició de vehicles”.

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix 
l’article 17 LCSP.

En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), a ingressar segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació, el seu import ascendeix a 36.000,00 €.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

La forma d’adjudicació es farà mitjançant procediment obert simplificat sumari 
previst a l’apartat 6 de l’art. 159 LCSP, i es basarà en el principi de millor relació 
qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb criteris de valoració automàtics, en 
virtut d’allò que estableixen els art. 145, 146, 159.6 i concordants LCSP.

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

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

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de retirada de vehicles declarats 
fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles, i a la via pública del terme 
municipal de Ripollet.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i 
a la via pública del terme municipal de Ripollet, quines prestacions estan 
genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.

3. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat sumari, 
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.
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4. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

5. 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 la corporació, la interventora de l’Ajuntament i el cap de 
la Policia Local de Ripollet, o bé les persones en què puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 

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

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament de Ripollet. 

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

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball d’alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament. 

2. Aprovar el conveni per a la realització de 42 hores de pràctiques acadèmiques 
externes (no curriculars). que es portaran a terme a les instal·lacions de 
l’Ajuntament de Ripollet, concretament, al Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata, des del 18 de febrer de 2021 fins el 28 de febrer de 2021, a favor 
de la alumna de la Universitat Autònoma de Barcelona, senyora DADES 
PROTEGIDES, amb NIE DADES PROTEGIDES. 

Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni, 
sota la supervisió del tutor el senyor DADES PROTEGIDES. 

L’horari serà de 08.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres, a les instal·lacions 
de l’Ajuntament de Ripollet, concretament al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en Rata.

3. Aquest de conveni té un cost per a l’Ajuntament de 7 euros bruts per hora de 
pràctiques. En total, 294 euros. 
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Les pràctiques extra curriculars tenen un cost fix de 56,90 euros per 
l’Ajuntament en quant a cost de seguretat social.

 
No té cap cost afegit el fet de tramitació del conveni per part de la facultat.

La partida on imputar el cost de les hores de les pràctiques és: 502.9207.14300 
i la del cost de seguretat social és: 502.9207.16000.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials: 

4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, 
febrer.    
 
En data 27 de desembre de 2018, es va aprovar pel Ple, les bases específiques de 
subvencions en règim de concurrència competitiva. 

En data 4 de setembre de 2020, mitjançant Resolució d’Alcaldia 1147, es va 
aprovar la relació dels ajuts individualitzats de menjador escolar del curs 
2020/21. 

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

1. Modificar, donar alta o baixa les beques de menjador escolar pel curs 2020/21, 
amb efectes del mes febrer 2021, excepte el que consti a la columna 
d’observacions, segons informe de l’educador social, dels expedients que consten 
a la relació adjunta:

Exp. Escola NIF/NIE/passaport TIpus beca Observacions 
2016/215 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2016/215 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2016/215 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2015/213 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2015/213 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2014/169 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Denegada
2014/169 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Denegada
2014/169 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Denegada
2009/454 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Total
2009/454 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Total
2009/454 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Total
2014/227 Gassó i Vidal DADES PROTEGIDES Compactada
2014/227 Gassó i Vidal DADES PROTEGIDES Compactada
2018/238 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Parcial
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2018/238 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Parcial
2004/172 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2004/172 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Compactada
2017/118 Enric Tatché i Pol DADES PROTEGIDES Total
2014/293 Els Pinetons DADES PROTEGIDES Total
2017/355 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Total
2017/355 F. Escursell i Bartalot DADES PROTEGIDES Total
2000/121 Tiana DADES PROTEGIDES Total amb efectes 14/01/21
2013/211 Josep Maria Ginesta DADES PROTEGIDES Compactada
2013/211 Josep Maria Ginesta DADES PROTEGIDES Compactada
2013/211 Josep Maria Ginesta DADES PROTEGIDES Compactada
2020/550 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial amb efectes 06/01/21
2020/631 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial amb efectes o6/01/21
2020/631 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial amb efectes 06/01/21
2010/174 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial amb efectes 06/10/21
2005/10 Enric Tatché i Pol DADES PROTEGIDES Total  

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

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

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

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

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

4.2.1. Desestimació devolució import retirada de vehicle amb el servei de 
la grua municipal.

En data 20 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada 13943, la senyora DADES 
PROTEGIDES, presenta instància, demanant la devolució de la taxa de 90 euros, 
en concepte de retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la via 
pública, el passat 22 d’abril de 2020, al·legant que després de parlar amb la 
Policia Local, via telèfon el 21 d’abril, acreditant aquest fet mitjançant factura 
telefònica, li van donar permís per aparcar en una zona d’obres que encara no hi 
havia començat al carrer Rosari, es va trobar al dia següent que el seu vehicle 
havia estat retirat amb el servei de la grua municipal, segons consta i justifica 
amb l’extracte bancari que aporta per a tal efecte.

En data 6 de desembre de 2020, el tresorer accidental, emet informe, el qual  
transcrit literalment diu:

 “S’INFORMA, desfavorablement la devolució demanada per la senyora DADES 
PROTEGIDES, pel concepte de la Taxa de Recollida de Vehicles en la Via Pública, que puja 
un import de 90 €, pel fet que l’Ordenança Fiscal Municipal nº 24, no contempla cap 
tipus de devolució per els motius exposats, i no es considera en cap cas un Ingrés Indegut 
i per tant, que no es pugui procedir a la seva devolució.”

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

1. Desestimar la devolució de 90,00 €, a la senyora DADES PROTEGIDES, 
corresponents a la retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la 
via pública, efectuada en data 22 d’abril de 2020, en concepte de taxa per les 
prestacions de la Policia Local, i concretament retirada d’automòbils, tal com 
s’indica en l’informe del tresorer accidental de l’Ajuntament.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

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

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

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

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

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

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura: 

5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de Formació i 
Dinamitzador sociocultural de l’Ajuntament de Ripollet.

En data 28 de juliol de 2020, es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local, 
la licitació del servei de Formació i Dinamitzador sociocultural, mitjançant 
procediment obert, en virtut del que disposa l’article 131.2 de la LCSP, aprovant 
els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques que el regeixen (PPT). 

En data 17 d’agost de 2020, des de Serveis Econòmics, Contractació, es va 
procedir a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la 
Generalitat de Catalunya.

En data 24 de setembre de 2020, es procedeix a l’obertura de la documentació 
que conté la única oferta rebuda d’aquesta licitació, que ha estat la següent:

 ESQUEMES INFORMÀTICS, SL, presentada en data 4 de setembre de 2020.

En data 22 de desembre de 2020, per acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la determinació de la millor oferta en relació qualitat-preu, en la 
presentada per l’empresa ESQUEMES INFORMÀTICS, SL, amb NIF B61247060, i 
es va requerir a l’empresa proposada per a què, en el termini de deu dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la notificació, presentés l’acreditació documental 
dels requisits de solvència exigits a les clàusules 11.1 i 11.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars, així com el compromís d’adscriure la pertinent 
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pòlissa d’assegurances i la constitució de la garantia definitiva per la quantitat 
de 2.565,87 euros, davant la Tresoreria municipal.

Realitzada la oportuna notificació, l’empresa ESQUEMES INFORMÀTICS, SL,  ha 
donat compliment als requeriments establerts a l’article 150 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el termini legalment 
establert, havent acreditat documentalment els requisits establerts, i havent 
estat dipositada l’import notificat en concepte de garantia definitiva per import 
ascendent a 2.565,87 euros, mitjançant ingrés al compte de l’Ajuntament, en 
data 20 de gener de 2021. 

No obstant això, posteriorment s’ha detectat un error de càlcul a l’import de la 
garantia, donat que s’havia aplicat el percentatge del 5% sobre l’import oferit en 
la proposta econòmica a raó d’UN ANY de contracte, en comptes d’aplicar-lo 
sobre l’import d’adjudicació, corresponent a DOS ANYS, sent l’import correcte de 
la garantia definitiva de 5.131,74 €.
 
Atenent això, resta pendent l’ingrés per part de l’empresa, davant de la Tresoreria 
municipal, de l’import resultant de 2.565,87 €, per donar compliment al 5% de 
garantia definitiva, previst de conformitat amb l’indicat en el Plec de clàusules 
administratives.

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

De conformitat amb l’informe-proposta emès per la cap d’unitat de Cultura amb 
el vistiplau del regidor delegat, prèviament informat per la interventora, 
s’acorda:

1. Adjudicar a l’empresa ESQUEMES INFORMÀTICS, SL amb NIF B61247060, 
representada pel senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, el 
contracte administratiu de servei de Formació i Dinamització sociocultural de 
l’Ajuntament de Ripollet, per una durada inicial de 24 mesos i amb possibilitat 
de dues pròrrogues, d’una any cadascuna, per un import de 102.634,80 euros, 
IVA exclòs,  per la durada del contracte de DOS anys.

2. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte, 
ascendent a 102.634,80 euros, més l’import de 21.553,31 € corresponent al 21% 
d’IVA, fent un total de 124.188,11 euros, per dos anys de durada, que s’imputarà 
a l’aplicació pressupostària següent: 601.334.227992 (Cursos i Tallers).
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3. L’Ajuntament es compromet a dotar l’aplicació pressupostària per atendre la 
despesa del servei de referència amb consignació suficient pels exercicis en què 
tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

Any 2021: de març a desembre (10 mesos) despesa de 42.764,50 €, més 
l’import de 8.980,55 € corresponent al 21% d’IVA, fent un total de 51.745,05 € 
(IVA inclòs).  
Any 2022: de gener a desembre (12 mesos), despesa de 51.317,40 €, més 
l’import de 10.776,65 € corresponent al 21% d’IVA, fent un total de 62.094,05 
euros (IVA inclòs).
Any 2023: mesos de gener i febrer (2 mesos),despesa de 8.552,90 € més 
l’import de 1.796,11 € corresponent al 21% d’IVA, fent un total de 10.349,01 € 
(IVA inclòs).   

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. Comunicar a l’adjudicatari que, segons estableix l’article 153 de la LCSP, en el 
cas de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, de 
conformitat amb l’article 44, la formalització no es pot efectuar abans que 
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació.

El contracte s’haurà de formalitzar en un termini no superior a cinc dies des de 
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment per part de l’Ajuntament, una 
vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi 
interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.

5. Comunicar així mateix a l’adjudicatari que, abans de la formalització del 
contracte, haurà d’acreditar:

- La constitució de la garantia definitiva per l’import pendent d’ingressar de  
2.565,87 €, que s’haurà de portar a terme de conformitat amb l’indicat en 
el Plec de clàusules administratives davant de la Tresoreria municipal.

6. Publicar l’adjudicació en el Perfil de contractant de la Plataforma de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

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

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la DADES PROTEGIDES.

De conformitat amb l’informe-proposta emès per l’arquitecte municipal i la TAG 
de Serveis Jurídics, amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, 
s’acorda:

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:
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Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 
9753131DF2995D0001JQ.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 208,23 €, així 
com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un 
import de 2.520,00 €.

2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que,  prèviament a l’inici de les obres, 
la persona interessada haurà d’aportar al  Registre General de l’Ajuntament, o a 
través de qualsevol dels mitjans alternatius,  la documentació següent:

a) Projecte executiu  que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació  d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 29 de setembre de 2020, i que haurà d’estar visat obligatòriament. 
Així mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment.

3. Aprovar les liquidacions següents al senyor DADES PROTEGIDES, en concepte 
de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 L’OF 21, art. 6.1.a taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat ...........................................................................3.671,14 €

 L’OF 6, art. 6 GI T1a b) taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la longitud 
de façana, segons croquis normatiu  (8,40m x 365 dies) ...................901,40 €

 L’OF 21, art. 6.1.g taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general...............................................................40,80 €
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1 habitatge). ...............16,30 €

4. 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 
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. 
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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.

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

6. Notificar el present acord a la persona interessada, 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, i al mateix 
temps que aquest organisme practiqui la liquidació de l’impost sobre 
construccions  instal·lacions i obres segons OF 5, art. 6 i que d’acord amb el 
pressupost presentat per l’interessat (151.700,00 €) correspon un import de 
6.037,66 €.

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

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

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

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

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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8. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via 
administrativa, pot interposar 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.

6.1.2. Baixa gual al carrer DADES PROTEGIDES.

Fets

1. En data 24 de setembre de 2018, amb entrada núm. 10672, al Registre 
General de l’Ajuntament, el senyor DADES PROTEGIDES, presenta instància 
en la que sol·licita la baixa del gual del carrer DADES PROTEGIDES, expedient 
amb referència interna 2018/3310 (VP18-059-X2252).  

2. Requeriment d’esmena de deficiències de data 8 de maig de 2019, i notificat 
a la persona interessada el 13 de maig de 2019.   

3. En data 18 de desembre de 2019, registre entrada núm. 21143, la persona 
interessada comunica haver donat compliment a l’esmentat requeriment. 

4. Realitzada inspecció en data 27 de gener de 2020, els Serveis tècnics 
municipals emeten informe al respecte en data 21 de maig 2020, que és del 
tenor literal següent: 

<< Conclusions

1 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, la restitució 
de la vorera s’ha efectuat d’acord amb la normativa municipal, salvant vicis 
ocults, per tant, s’informa favorablement de la petició de baixa de gual.

2 Es proposa comunicar a l’Oficina de Gestió Tributària, als efectes oportuns, que 
ja no s’està efectuant l’aprofitament del gual, considerant que l’ús efectiu del 
gual va finalitzar el 18 de desembre de 2019. >>.

Fonament de dret

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

2. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 
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Els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació i, en 
exercici de les competències que atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, apartat 4b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, i de conformitat amb 
l’informe-proposta emès per l’arquitecte municipal i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, s’acorda:

1. Exp. 2018/3310. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves 
d’estacionaments, el gual del carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral: 
0044205DF3904C0001UB, que consta a nom del senyor DADES PROTEGIDES, 
d’acord amb l’informe tècnic emès.      

2. Comunicar el present acord a la persona interessada i l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves 
d’estacionament, tenint en compte que l’aprofitament del gual va finalitzar el 18 
de desembre de 2019, d’acord amb l’informe dels Serveis tècnics.      

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

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

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

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

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

6.2.1. Acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética 
Aplicada, SL, per modificació substancial respecte a l’activitat de 
fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. 
Catalunya, 5-7.  

Fets

1. La mercantil INGENIERÍA MAGNÉTICA APLICADA, SLU, en data 3 de març de 
2017, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. E2017002118, presenta 
comunicació relativa a l’activitat de fabricació de productes magnètics 
ubicada a l’av. Catalunya, 5-7, d’aquest terme municipal.

2. La mercantil INGENIERÍA MAGNÉTICA APLICADA, SL, en data 16 de novembre 
de 2018, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. E2018-13641, presenta 
comunicació de canvi substancial relativa a l’activitat de fabricació de 
productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7, 
d’aquest terme municipal.

3. En data 12 d’abril de 2019, l’enginyer municipal emet informe de 
classificació.

4. En data 17 de juliol de 2019, la mercantil INGENIERÍA MAGNÉTICA APLICADA, 
SL, presenta la documentació requerida.

5. En data 26 de setembre de 2019, es rep de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, informe de verificació, suficiència i idoneïtat del projecte 
presentat.

6. En data 29 de novembre de 2019, l’arquitecte municipal, emet informe de 
compatibilitat urbanística favorable.

7. En la tramitació de l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el 
termini de 30 dies mitjançant publicació al BOPB de 6 de febrer de 2020, i 
simultàniament també al tràmit d’informació veïnal d’acord amb l’art. 41 de 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Consta a l’expedient diligència de la plataforma AOC, conforme aquest 
anunci ha estat exposat al Tauler d’edictes electrònic de la corporació, del 
dia 31/01/2020 al dia 12/03/2020, ambdós inclosos.

8. En data 30 de juliol de 2020, s’emet informe tècnic de l’enginyer municipal 
d’Activitats favorable amb prescripcions addicionals.

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

Codi Segur de Validació 42e51be7c4414bbfb379f348166cf6a2001

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

06
/0

4/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


9. La Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental (PMAA) en sessió de data 
29 de setembre de 2020, aprova l’informe integrat respecte als vectors 
ambientals respecte l’activitat de fabricació de productes de matèries 
termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7.

10. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 24 de novembre de 
2020, s’emet proposta de llicència ambiental a la mercantil INGENIERÍA 
MAGNÉTICA APLICADA, SL, atorgant un termini d’audiència de 15 dies hàbils 
perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que 
considerin oportunes. Durant el termini d’audiència no s’han presentat 
al·legacions.

Fonaments de dret

1. L’article 4.g) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, diu literalment: 

“Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat amb 
autorització ambiental o llicència ambiental que, en aplicació dels criteris que 
estableix l’article 59 i dels paràmetres que es determinin per reglament, comporti 
repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient.”

I l’article 59 d’aquest text legal que regula les modificacions de les activitats 
pel que fa al cas que ens ocupa diu textualment:

“1. Les modificacions de les activitat ja autoritzades establertes per aquesta llei se 
sotmet als règim d’intervenció administrativa següents:
a) Les modificacions substancials d’activitat dels annexos I.1 i I.2 ...
b) Les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a 

llicència ambiental, d’acord amb l’article 7.1.c. Aquesta llicència es considera 
concedida per silencia administratiu un cop transcorregut el termini que fixa 
l’article 48.1 si es tracta:
- D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3 
- D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2, si en el procés de de decisió 

prèvia es determina que no és necessària la declaració d’impacte 
ambiental.

.......
e) Les modificacions de les activitats de l’annex III s’han de comunicar a 

l’ajuntament competent. Si la modificació comporta un canvi d’annex de 
l’activitat s’ha d’aplicar el que correspongui, d’acord amb el que estableix 
aquest article.

.......”.

En el cas que ens ocupa la modificació presentada té caràcter substancial i 
implica un canvi d’annex.
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2. El procediment de tramitació de la llicència ambiental està sotmès a les 
disposicions contingudes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, en les disposicions del Decret 136/1999, 
de 18 de maig, pel que s’aprova el Reglament general relatiu a la intervenció 
integral de l’administració ambiental de Catalunya i, amb caràcter supletori, 
les disposicions generals aplicables als procediments administratius 
contingudes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i les disposicions sobre règim local.

3. Així mateix en compliment del que estableix l’article 45.1 de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, l’òrgan competent municipal ha d’elaborar la proposta de 
resolució provisional, que s’ha de remetre als interessats en el procediment, 
segons determina l’article 46 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

4. Respecte a la taxa per procediment de llicència ambiental municipal (annex 
II i IV LPCAA), d’acord amb els articles de l’Ordenança fiscal núm. 22:

6.2.3 Quota tributaria ................................................. 2.112,20 €
Total a pagar ................................................................2.112,20 €

Per la present en exercici de les atribucions legalment atribuïdes a l’alcalde art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 
seu homòleg 53.1.r) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix 
l’atribució que exerceix l’alcalde en aquesta matèria, si bé aquesta ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local, d’acord amb el punt Cinquè de la resolució 
d’alcaldia número 1863/2019, de 5 de desembre, i de conformitat amb l’informe-
proposta emès per l’enginyer municipal i la TAG de Serveis Jurídics amb el 
vistiplau de la regidora delgada de Serveis Municipals i Municipalització, 
s’acorda:

1. Concedir sens perjudici del dret de propietat ni de tercers i a reserva de les 
comprovacions que puguin efectuar-se per part de la corporació, llicència 
ambiental a la mercantil INGENIERÍA MAGNÉTICA APLICADA, SL, per exercir 
l’activitat de fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. 
Catalunya, 5-7, de conformitat amb el projecte tècnic presentat i havent de 
complir les condicions i prescripcions que es detallen als informes emesos per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’enginyer municipal de data 30 de juliol 
de 2020, còpia dels quals s’annexa en aquest acord.

2. Prèviament a iniciar l’activitat, s’haurà d’obtenir l’acta favorable de control 
inicial, per a la qual cosa, l’interessat ha de presentar d’acord amb l’art. 69.1 de 
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la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats, la documentació següent:

1. Certificació del tècnic director o tècnica directora de l’execució que verifiqui 
l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat.

2. Acta de control d’una entitat col·laboradora de l’Administració, conforme 
s’acompleixen les condicions de la llicència ambiental.

Aquesta documentació ha d’estar presentada en el termini màxim de sis 
mesos, a comptar des de la data de notificació de la resolució definitiva que 
s’adopti i prèviament a l’inici efectiu de l’activitat que s’autoritza. Transcorregut 
el qual sense que s’hagi aportat es podrà incoar el corresponent expedient 
sancionador.

3. Advertir l’interessat que per tal de garantir l’adequació permanent de 
l’activitat a les determinacions legals i les fixades en la llicència, efectuarà 
controls periòdics cada sis anys, d’acord amb l’article 71 de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

4. Sens perjudici de les accions específiques establertes als informes emesos, 
l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a l’acció 
inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, així 
com a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria 
de prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la salut.

5. Recordar que s’haurà de complir el Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, els requisits i condicions continguts en els 
informes que consten en l’expedient i en la documentació aportada de part, així 
com la resta de la normativa sectorial que resulti d’aplicació.

6. Aprovar, segons l’establer a l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22, la 
liquidació en concepte de taxa per procediment de llicència ambiental municipal 
(annex II i IV LPCAA), per un import total de 2.112,20 €, que s’adjunta com annex 
I.

7. Comunicar aquest acord i el seu document annex I a la Tresoreria municipal i 
a l’Organisme Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que sigui 
tramitada la liquidació corresponent.

8. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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

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

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

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

10. 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 l’acord següent:
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7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació de factures, relació 32.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 32, de data 3 de febrer de 2021, per un import total de 
431.992,45 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 32, de data 3 de febrer de 2021, així 
com el seu pagament. L’import total és de 431.992,45 €, que comprèn les 
operacions des de la núm. 2021.2.0002297.000, per un import de 67,55 €, a 
nom de Caryosa Hygienic Solutions, SL, fins a l’operació 2021.2.0002883.000, 
per un import de 224,89 €, a nom de MERCADONA, S.A.

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