
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 2021/10
Caràcter: ordinària
Data: 16 de març de 2021
Horari: 10.05 a 10.20 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. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació de factures, relació 53.

2.1.2. Aprovació de factures, relació 73.

2.1.3. Aprovació de factures, relació 84.

2.1.4. Aprovació de factures, relació 88.

2.1.5. Aprovació de factures, relació 92.

2.1.6. Contracte menor servei manteniment aplicació informàtica EuroCop, per a 
la Policia Local de Ripollet.

2.1.7. Contracte menor per l’elaboració d’una diagnosi del Pla local de joventut 
de Ripollet.

2.1.8. Contracte menor de servei per a l’estudi per regularitzar jurídicament el 
servei de préstec de bicicletes als ciutadans de Ripollet.

2.1.9. Contracte menor servei manteniment i suport de l’aplicació informàtica de 
nòmines GINPIX7 per l’any 2021.

2.1.10. Determinació de la proposta guanyadora del concurs, amb intervenció de 
jurat, per a l’obtenció d’idees sobre les opcions de construcció d’un edifici públic 
destinat a allotjar habitatges públics i escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet.

2.2. Persones: 

2.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball entre el CEE Centre Formació i Treball Flor de Maig i l’Ajuntament de 
Ripollet.
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3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

3.1. Ocupació:

3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2021. 

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials: 

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

4.1.2. Ajuts escoles bressol municipals, desembre 2020.

4.1.3. Ajuts tractaments terapèutics.

4.1.4. Ajuts habitatge per a persones allotjades a l'Hotel Ibis Ripollet.

4.1.5. Acceptació de la subvenció inclosa al Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2020-2023, per a desenvolupar els projectes de 
l’àrea de Drets Socials: “punt d’assessorament energètic  de Ripollet” i “ajuts 
econòmics pel pagament de factures”.

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la rambla Sant Jordi, 
53.

4.2.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la DADES PROTEGIDES.

4.2.3. Baixa de zona de càrrega i descàrrega al carrer DADES PROTEGIDES.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
i per a ús exclusiu al carrer DADES PROTEGIDES.

5.1.2. Desestimar al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya, al Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte de les obres al polígon industrial del marge esquerre del riu 
Ripoll.
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Urgència:

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació inicial Projecte d’urbanització PAU carrer Cot.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

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

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació de factures, relació 53.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000053R, de 5 de març de 2021, per un import 
total de 117.520,61 €.

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 coordinadora d’àmbit de Drets Socials amb el 
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vistiplau de la regidora delegada d’Economia, prèviament informat per la 
interventora, s’acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000053R, de 5 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 117.520,61 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0004089.000, per un import de 17,93 €, 
a nom de RECOSA, SL, fins a l’operació 2021.2.0006044.000, per un import de 
22.241,11 €, a nom de GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL.

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

2.1.2. Aprovació de factures, relació 73.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000073R, d’1 de març de 2021, per un import total 
de 61.449,95 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000073R, d’1 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 61.449,95 €, que comprèn 
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les operacions des de la núm. 2021.2.0005477.000, per un import de 695,73 €, 
a nom d’ENDESA ENERGÍA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 
2021.2.0005654.000, per un import de 317,79 €, a nom d’ENDESA ENERGÍA, 
S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL.

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

2.1.3. Aprovació de factures, relació 84.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000084R, de 5 de març de 2021, per un import 
total de 45.887,53 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000084R, de 5 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 45.887,53 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0004336.000, per un import de 116,16 €, 
a nom de L’ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP, fins a l’operació 
2021.2.0006048.000, per un import de 286,69 €, a nom de DADES PROTEGIDES 
(REGISTRE PROPIETAT).
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2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

2.1.4. Aprovació de factures, relació 88.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000088R, de 5 de març de 2021, per un import 
total de 10.673,35 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000088R, de 5 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 10.673,35 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0004350.000, per un import de 1.573,00 
€, a nom de L’ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP, fins a l’operació 
2021.2.0006053.000, per un import de 38,12 €, a nom de CALSI, SL.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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2.1.5. Aprovació de factures, relació 92.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000092R, de 5 de març de 2021, per un import 
total de 16.638,82 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000092R, de 5 de març de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 16.638,82 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0004286.000, per un import de 126,37 €, 
a nom de FERRETERÍA MARANGES, SA, fins a l’operació 2021.2.0006064.000, 
per un import de 11,72 €, a nom de CALSI, SL.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.       
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2.1.6. Contracte menor servei manteniment aplicació informàtica 
EuroCop, per a la Policia Local de Ripollet.

Fets

1. En data 20 de gener de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, ha emès 
informe de necessitat de disposar del servei de llicència d’ús, servei de suport 
tècnic i manteniment del sistema informàtic de gestió interna EuroCop, per 
a la Policia Local de Ripollet per a l’exercici 2021.

2. L’empresa EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL, amb NIF B84137470, és la única 
que pot realitzar aquest servei de manteniment, perquè és un programa 
propi amb claus d’accés pròpies complint amb els requisits tècnics i 
condicions de la realització del manteniment, aquesta ha presentat 
pressupost per  un import de 3.888,00 €, més import corresponent a l’IVA 
de 816,48 €, resultant  un import total de 4.704,48 €, IVA inclòs, per 
realitzar el servei de manteniment del  programa de gestió interna de la 
Policia Local per l’any 2021.

Fonaments de dret
 
1. L’article 118.1 de la LCSP, que segons l’import del contracte de serveis previst, 

s’ha de qualificar el contacte com a menor, de conformitat amb la seva 
definició:

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

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

2. D’acord amb l’establert a l’art. 118.2 de la Llei LCPS:

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

3. L’art. 29 de la LCSP, que obliga al sector públic a sotmetre periòdicament a 
pública concurrència les prestacions que siguin necessàries per al seu 
funcionament, es fa constar que,  en cas de romandre la necessitat d’aquest 
servei per a l’any 2022, haurà d’haver-se licitat prèviament un nou contracte 
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de subministrament i el seu corresponent servei de manteniment, d’una nova 
aplicació de gestió interna de la Policia Local, la licitació del qual es realitzarà 
mitjançant procediment obert. 

4. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació 502.920.20601 
(Arrendament  aplicacions de tercers) del Pressupost de 2021.

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

D’acord amb els antecedents exposats, i 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 manteniment integral del 
programa informàtic de gestió de base de dades interna Policial EuroCop de la 
Policia Local de Ripollet per l’any 2021.

2. Adjudicar a l’empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS, SL, amb NIF B84137470, 
el contracte del manteniment integral del programa informàtic de gestió de base 
de dades interna Policial Eurocop de la Policia Local de Ripollet per l’any 2021.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 3.888,00 €, més import 
corresponent a l’IVA de 816,48 €, resultant  un import total de 4.704,48 €, IVA 
inclòs, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 502.920.20601 (Arrendament 
aplicacions de tercers) del vigent Pressupost.

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

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

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

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

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

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

2.1.7. Contracte menor per l’elaboració d’una diagnosi del Pla local de 
joventut de Ripollet.

Fets

1. En data 10 de febrer de 2021, el tècnic de Joventut, ha emès informe de 
necessitat, adjunt a l’expedient administratiu, de contractar el servei 
d’elaboració d’una diagnosi del Pla local de joventut de Ripollet, s’ha 
sol·licitat per part del Departament de Serveis Econòmics, Contractació, 
ofertes a dues empreses especialitzades en aquest sector: INICIATIVES I 
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES i EIDOS DINAMITZACIÓ SOCIAL.

2. El preu de licitació era de 5.900,00 € (sense l’IVA), i el termini de presentació 
de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 16 de febrer, a 
les 14.00h. Dins de termini i forma s’ha presentat una oferta:

- INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb NIF B63912026, i en 
el seu nom i representació el Sr. Manel Ruiz Pla, qui presenta un 
pressupost de 5.800,00 € (sense l’IVA). 

3. En data 18 de febrer de 2021, segons informe del tècnic de Joventut i 
responsable del contracte, senyor DADES PROTEGIDES, adjunt a l’expedient 
administratiu, l’oferta de l’empresa INICIATIVES I DINÀMIQUES 
COMUNITÀRIES, SL, ha estat l’única oferta presentada, per import de 
5.800,00 euros, més la quantitat de 1.218,00 € en concepte d’IVA (21%), 
amb un import total de 7.018,00 €, i compleix amb les condicions i requisits 
que s’exigeixen, per tant es proposa la seva adjudicació. 
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Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, que segons l’import del contracte de serveis previst, 
s’ha de qualificar el contacte com a menor, de conformitat amb la seva 
definició:

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

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

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

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

3. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració del tècnic de 
Joventut, conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació. Consta també a l’expedient 
administratiu el proposta econòmica presentada per l’empresa INICIATIVES I 
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb NIF B63912026.

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
307.337.226991–Pla de Joventut del Pressupost municipal de 2021.

4. 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.

D’acord amb els antecedents exposats, i 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:
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1. Aprovar, la necessitat de contractar el servei contractar el servei d’elaboració 
d’una diagnosi del Pla local de joventut de Ripollet.

2. Adjudicar a l’empresa INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb 
NIF B63912026, el servei d’elaboració d’una diagnosi del Pla local de joventut de 
Ripollet, per un import de 5.800,00 €, més la quantitat de 1.218,00 € en 
concepte d’IVA (21%), amb un import total de 7.018,00 €, IVA inclòs.

3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
l’import de 5.800,00 €, més la quantitat de 1.218,00 € en concepte d’IVA (21%), 
amb un import total de 7.018,00 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
307.337.226991–Pla de Joventut del Pressupost municipal de 2021.

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

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

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

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

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

 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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2.1.8. Contracte menor de servei per a l’estudi per regularitzar 
jurídicament el servei de préstec de bicicletes als ciutadans de Ripollet.

Fets 

1. En data 16 de febrer de 2021, la tècnica de Medi Ambient, ha emès informe 
de necessitat, adjunt a l’expedient administratiu, de contractar el servei per 
a regularitzar jurídicament el servei de préstec de bicicletes als ciutadans de 
Ripollet, s’ha sol·licitat per part del Departament de Serveis Econòmics, 
Contractació, ofertes a cinc empreses especialitzades en aquest sector: 
PLANIFICATS CONSULTORIA I GESTIO, AGP CONSULTING SOCIEDAD 
LIMITADA, ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE,  GRUPO DE ESTUDIOS 
Y ALTERNATIVAS 21 i  VAIC MOBILITY.

2. El preu de licitació era de 5.900,00 € (sense l’IVA), i el termini de presentació 
de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 23 de febrer a 
les 14.000h. Dins de termini i forma s’han presentat les ofertes següents:

 ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L., amb CIF B64949373 i 
en el seu nom i representació el Sr Alfonso Perona Gómez, presenta un 
pressupost de 5.800,00 euros (sense IVA).

 PLANIFICATS CONSULTORIA I GESTIO, SL, amb CIF65038838, i en el seu 
nom i representació el Sr Ernesto Garrido Godes, presenta un pressupost 
de 5.850,00 euros (sense IVA).

 AGP CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA, S.L., amb CIF35065944Y, i en  
el seu nom i representació la Sra. Silvia Soto Rosell, presenta un 
pressupost de 5.900,00 euros (sense IVA).

 GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21, S.L., comunica que declina la 
presentació d’oferta.

3. En data 1 de març de 2021, segons informe de la tècnica de Medi Ambient i 
responsable del contracte, senyora DADES PROTEGIDES, adjunt a l’expedient 
administratiu, l’oferta de l’empresa ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, S.L., ha estat l’oferta més avantatjosa econòmicament 
presentada, per import de 5.800,00 €, més la quantitat de 1.218,00 € en 
concepte d’IVA (21%), amb un import total de 7.018,00 €, i compleix amb 
les condicions i requisits que s’exigeixen, per tant es proposa la seva 
adjudicació. 
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Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, que segons l’import del contracte de serveis previst, 
s’ha de qualificar el contacte com a menor, de conformitat amb la seva 
definició:

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

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

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

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

3. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la tècnica de 
Medi Ambient conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per tal 
d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. Consta també a 
l’expedient administratiu el proposta econòmica presentada per l’empresa 
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L., amb NIF B64949373.

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
502.920.22706–Estudis i projectes del Pressupost municipal de 2021.

4. 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.

D’acord amb els antecedents exposats, i 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:
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1. Aprovar, la necessitat de contractar el servei per a regularitzar jurídicament el 
servei de préstec de bicicletes als ciutadans de Ripollet.

2. Adjudicar a l’empresa ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L., amb 
NIF B64949373, el servei per a regularitzar jurídicament el servei de préstec de 
bicicletes als ciutadans de Ripollet, per un import de 5.800,00 €, més la 
quantitat de 1.218,00 € en concepte d’IVA (21%), amb un import total de 
7.018,00 €, IVA inclòs.

3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
l’import de 5.800,00 €, més la quantitat de 1.218,00 € en concepte d’IVA (21%), 
amb un import total de 7.018,00 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
502.920.22706–Estudis i projectes del Pressupost municipal de 2021.

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

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

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

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

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

 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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2.1.9. Contracte menor servei manteniment i suport de l’aplicació 
informàtica de nòmines GINPIX7 per l’any 2021.

Fets

1. En data 5 de març de 2021, la cap de Persones i Organització, ha emès 
informe de necessitat de disposar del manteniment, suport tècnic i atenció 
a consultes del programa informàtic de nòmines Ginpix7, per a l’Ajuntament 
de Ripollet durant l’any 2021, per tal de poder continuar fent el 
manteniment, les millores de l’aplicació, el suport funcional i operatiu, així 
com el suport tècnic i el suport de servei d’atenció de consultes, 
actualitzacions i comprovacions del software del programari informàtic i de 
les actualitzacions necessàries per al seu correcte funcionament.

2. L’empresa Soluciones Avanzadas e Informática Aplicada, S.L., únicament pot 
realitzar aquest servei de manteniment perquè és un programa propi amb 
claus d’accés pròpies complint amb els requisits tècnics i condicions de la 
realització del manteniment, aquesta empresa, amb NIF B80004732, ha 
presentat pressupost per l’any 2021 per un import de 4.364,46 €, més 
l’import d’IVA 21% de 916,54 €, fent un total de 5.281,00 € (IVA inclòs).

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, que segons l’import del contracte de serveis previst, 
s’ha de qualificar el contacte com a menor, de conformitat amb la seva 
definició:

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

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

2. L’art. 118.3 de la Llei LCPS:

“En l’expedient  s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que , individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l ‘apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla.”
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3. L’art. 29 de la LCSP que obliga al sector públic a sotmetre periòdicament a 
pública concurrència les prestacions que siguin necessàries per al seu 
funcionament, es fa constar que,  en cas de romandre la necessitat d’aquest 
servei per a l’any 2022, haurà d’haver-se licitat prèviament un nou contracte 
de subministrament i el seu corresponent servei de manteniment, d’una nova 
aplicació de gestió interna del Departament de Persones i Organització, la 
licitació del qual es realitzarà mitjançant procediment obert. 

4. L’informe de necessitat es fa constar que la despesa s’imputa a l’aplicació 
502.9203.22799 (Contracte programes personal), aquesta aplicació no 
existeix al Pressupost de l’any 2021, per tant la despesa s’imputarà a 
l’aplicació  502.920.20601 (Arrendament aplicacions de tercers) del vigent 
Pressupost. 

5. 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. 

D’acord amb els antecedents exposats, i 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 manteniment i suport de l’aplicació 
informàtica de nòmines Ginpix7, per a l’Ajuntament de Ripollet durant  l’any 
2021.

2. Adjudicar a l’empresa Soluciones Avanzadas e Informática Aplicada, S.L., amb 
NIF B80004732, el contracte del manteniment i suport de l’aplicació informàtica 
de nòmines Ginpix7, per a l’Ajuntament de Ripollet durant  l’any 2021.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de per un import de 5.281,00 
€ (IVA inclòs), previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a 
l’aplicació pressupostària 502.920.20601 (Arrendament aplicacions de tercers) 
del Pressupost de 2021.

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

5.  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. 

2.1.10. Determinació de la proposta guanyadora del concurs, amb 
intervenció de jurat, per a l’obtenció d’idees sobre les opcions de 
construcció d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges públics i 
escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet.

En data 25 de febrer de 2020, per Junta de Govern Local, es va aprovar l’inici de 
la licitació del concurs d’idees, amb intervenció de Jurat, per a l’obtenció d’idees 
sobre les opcions de construcció d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges 
públics i escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet, aprovant el Plec de clàusules 
administratives particulars (plec de bases) i el Plec de prescripcions tècniques 
que el regeixen.

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 27 de febrer de 2020.

En data 8 de setembre de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
s’acordà l’aprovació de l’establiment de la puntuació obtinguda per les setze (16) 
sol·licituds de participació presentades i acceptades a la primera fase del concurs, 
de conformitat amb la proposta realitzada pel Jurat, designant als quatre (4) 
primers classificats, això és, COLL-LECLERC ARQUITECTOS, SLP, COL·LECTIU 
BRUSI, SLP, RAVETLLAT ARQUITECTURA, SLP i LACOMBA SETOAIN 
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ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP, com a concursants seleccionats i convidats a 
passar a la fase 2 del concurs.

En data 10 de desembre de 2020, reunit el servei dependent de l’òrgan de 
contractació, es constata que les propostes dels quatre finalistes han estat 
rebudes en el temps i la forma requerits al plec de bases del concurs i que, de 
conformitat amb els requisits necessaris per tal de preservar el seu anonimat, 
han estat identificades amb el lema que hi consta a la part exterior dels sobres:

 “Pots fer-ho tu...o et podem ajudar”, presentada en data 6 de novembre 
de 2020, amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-15103.

 “El profund és l’aire”, presentada en data 9 de novembre de 2020, amb 
número de registre d’entrada ENTRA-2020-15185.

 “De l’espai urbà a l’espai natural”, presentada en data 9 de novembre de 
2020, amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-15202.

 “3 en ratlla”, amb justificant de Correos de data 9 de novembre de 2020, i 
entrada en data 13 de novembre.

Es procedeix a l’obertura de la documentació que conté el sobre C (les propostes 
tècniques dels concursants), verificant que aquestes han estat presentades en el 
format requerit al plec de bases del concurs, i posant a disposició de tots els 
membres del Jurat, per correu electrònic, els arxius amb les propostes tècniques 
contingudes als llapis de memòria incorporat al sobre C, en format pdf, llegible, 
no editable i amb les metadades esborrades per tal de preservar el seu anonimat 
i no permetre la identificació de cap dels concursants, facilitant d’aquesta forma 
que aquests puguin disposar de les propostes amb anterioritat a les seves 
deliberacions.

En data 15 de gener de 2021, es reuneixen en sessió la totalitat dels membres 
que composen el Jurat designat, en format virtual mitjançant videoconferència, 
i es procedeix a la exposició individualitzada de cadascuna de les quatre 
propostes finalistes, el seu anàlisi, deliberació i valoració, resultant la puntuació 
final de la forma següent:

 Proposta amb el lema “3 EN RATLLA”:
 Descripció criteri Puntuació
Criteri A–Disseny arquitectònic de la proposta d’habitatges 25
Criteri B–Disseny arquitectònic de la proposta d’equipament 15
Criteri C–Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització 10
Criteri D–Integració global 10
Criteri E–Desenvolupament del conjunt per fases 10
Criteri F–Superació dels límits normatius pel que fa a l’impacte 15
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ambiental i estalvi energètic.
PUNTUACIÓ TOTAL PROPOSTA ........................................... 85

 Proposta amb el lema “DE L’ESPAI URBÀ A L’ESPAI NATURAL”:
 Descripció Criteri Puntuació
Criteri A–Disseny arquitectònic de la proposta d’habitatges 15
Criteri B–Disseny arquitectònic de la proposta d’equipament 15
Criteri C–Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització 10
Criteri D–Integració global 5
Criteri E–Desenvolupament del conjunt per fases 5
Criteri F–Superació dels límits normatius pel que fa a l’impacte 
ambiental i estalvi energètic.

10

PUNTUACIÓ TOTAL PROPOSTA ............................................. 60

 Proposta amb el lema “EL PROFUND ÉS L’AIRE”:
Descripció Criteri Puntuació
Criteri A–Disseny arquitectònic de la proposta d’habitatges 5
Criteri B–Disseny arquitectònic de la proposta d’equipament 25
Criteri C–Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització 10
Criteri D–Integració global 5
Criteri E–Desenvolupament del conjunt per fases 5
Criteri F–Superació dels límits normatius pel que fa a l’impacte 
ambiental i estalvi energètic.

2

PUNTUACIÓ TOTAL PROPOSTA ............................................. 52

 Proposta amb el lema “POTS FER-HO TU...O ET PODEM AJUDAR”:
 Descripció Criteri Puntuació
Criteri A–Disseny arquitectònic de la proposta d’habitatges 15
Criteri B–Disseny arquitectònic de la proposta d’equipament 15
Criteri C–Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització 15
Criteri D–Integració global 10
Criteri E–Desenvolupament del conjunt per fases 5
Criteri F–Superació dels límits normatius pel que fa a l’impacte 
ambiental i estalvi energètic.

15

PUNTUACIÓ TOTAL PROPOSTA ............................................ 75

A la vista de l’anterior classificació, el Jurat proposa la designació com a 
guanyadora del concurs la proposta que gira sota el lema “3 EN RATLLA”.

En data 25 de febrer de 2020, es celebra l’acte públic de lectura de l’acta amb el 
dictamen final del Jurat, i l’obertura del sobre D de les quatre propostes, quedant 
finalment d’aquesta forma identificades cadascuna amb la seva autoria:

1. 3 EN RATLLA  COL·LECTIU BRUSI, SLP
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2. POTS FER-HO TU...O ET PODEM AJUDAR  COLL-LECLERC ARQUITECTOS, S.L.P.
3. DE L’ESPAI URBÀ A L’ESPAI NATURAL  RAVETLLAT ARQUITECTURA, S.L.P.
4. EL PROFUND ÉS L’AIRE  LACOMBA SETOAIN ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP

D’acord amb els antecedents exposats, i 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 l’establiment de la puntuació obtinguda pels quatre concursants 
finalistes i la seva classificació per ordre decreixent, d’acord amb els criteris 
establerts al plec de clàusules administratives particulars (plec de bases del 
concurs), de conformitat amb la proposta realitzada pel Jurat, que queda de la 
forma següent:

1. 3 EN RATLLA COL·LECTIU BRUSI, SLP 85 punts
2. POTS FER-HO TU...O ET PODEM AJUDAR COLL-LECLERC ARQUITECTOS, SLP 75 punts
3. DE L’ESPAI URBÀ A L’ESPAI NATURAL RAVETLLAT ARQUITECTURA, SLP 60 punts
4. EL PROFUND ÉS L’AIRE LACOMBA SETOAIN ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP 52 punts

2. Designar com a guanyador del concurs, la proposta presentada per l’entitat 
COL·LECTIU BRUSI SLP, amb el lema “3 EN RATLLA”.

3. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa derivada d’aquest concurs, per 
un import de 37.500 €, de base imposable, més l’IVA, 7.875,00 €, resultant un 
total 45.375,00 €, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
401.151.22706 (Estudis i treballs tècnics), del vigent Pressupost, amb el 
desglossament següent:

- A favor de l’entitat COLL-LECLERC ARQUITECTOS, SLP, l’import de 7.500,00 
€, més l’IVA del 21% de 1.575,00 euros, és a dir, un total de 9.075,00 euros, 
com a concursant finalista, en concepte de compensació o pagament per les 
despeses que hagi pogut assumir en la redacció de l’avantprojecte.

- A favor de l’entitat RAVETLLAT ARQUITECTURA, SLP, l’import de 7.500,00 
euros, més l’IVA del 21% de 1.575,00 euros, és a dir, un total de 9.075,00 
euros, com a concursant finalista, en concepte de compensació o pagament 
per les despeses que hagi pogut assumir en la redacció de l’avantprojecte.

- A favor de l’entitat LACOMBA SETOAIN ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP, 
l’import de 7.500,00 €, més l’IVA del 21% de 1.575,00 euros, és a dir, un 
total de 9.075,00 euros, com a concursant finalista, en concepte de 
compensació o pagament per les despeses que hagi pogut assumir en la 
redacció de l’avantprojecte.

- I a favor de l’entitat COL·LECTIU BRUSI, SLP, l’import de 7.500,00 €, més 
l’IVA del 21% de 1.575,00 euros, és a dir, un total de 9.075,00 euros, com a 
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concursant finalista, en concepte de compensació o pagament per les 
despeses que hagi pogut assumir en la redacció de l’avantprojecte, i a més, 
com a guanyador del concurs, en concepte de premi, la suma de 7.500,00 
euros, més l’IVA del 21% de 1.575,00 euros, és a dir, un total de 9.075,00 
euros, conformant tots dos conceptes la suma total de 15.000,00 €, més 
l’IVA del 21% de 3.150,00 euros, és a dir, un total de 18.150,00 euros.

4. Notificar als quatre concursants finalistes el resultat de les puntuacions 
obtingudes, tot informant-los que el pagament dels imports abans esmentats 
es realitzarà prèvia presentació de la seva corresponent factura, en els termes i 
condicions establerts en la clàusula corresponent del plec de bases del concurs.

5. Realitzar la corresponent publicació en el Perfil de contractant de la 
Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

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

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

2.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre el CEE Centre Formació i Treball Flor de Maig i 
l’Ajuntament de Ripollet.

L’Ajuntament de Ripollet ha formalitzat el conveni de pràctiques amb el CEE 
Centre Formació i Treball Flor de Maig, amb l’objectiu de la realització de la 
formació pràctica en centres de treball per a estudiants d’Auxiliar en treballs de 
fusteria i instal·lació de mobles.

L’Ajuntament participa dins del Conveni marc signat entre la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per tal de poder realitzar aquests tipus de pràctiques a favor dels 
alumnes dels IES i de règim especial.

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

1. Aprovar, la signatura del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica 
en centres de treball d’alumnes del CEE Centre Formació i Treball Flor de Maig i 
l’Ajuntament. 

2. Aprovar el Conveni per a la realització de de 180 hores, a partir del dia 6 d’abril 
i fins el 7 de juny de 2021, a favor de l’alumne del Centre de Formació i Treball 
Flor de Maig, senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, les quals 
es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni. L’horari serà de 
dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 hores.

Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni, 
sota la supervisió del tutor senyor DADES PROTEGIDES.
 
3. Que aquests tipus de convenis no tenen cap cost per a l’Ajuntament. 

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

3.1. Ocupació:

3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2021. 

Fets

1. En data 27 d’abril de 2018, l’Ajuntament en Ple, va aprovar l’adhesió del 
municipi, com a membre de ple dret de l’Associació Xarxa de Municipis 
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d’Economia Social i Solidària (XMESS), així com la proposta d’estatuts que 
regiran l’esmentada Associació.

2. En data 27 de novembre de 2020, l’Assemblea General de l’Associació, va 
fixar la quota en 825,00 euros per a l’any 2021, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 202.2411.48004 “Quota Xarxa de Municipis XMESS”, del 
vigent Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

Fonaments de dret

1. La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

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

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

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

1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, a favor de l’Associació Xarxa de 
Municipis d’Economia Social i Solidària (XMESS), per la quantitat de 825,00 
euros.

2. Ordenar el pagament per la quantitat de 825,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 202.2411.48004 “Quota Xarxa de Municipis XMESS”, del vigent 
Pressupost de 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, 
març.    

Fets 

El seguiment socioeducatiu que reben les diferents famílies per part dels tècnics 
de l’equip de Serveis Socials, en coordinació amb les escoles de referència, 
proposa l’aprovació o modificació dels ajuts  individualitzats de menjador escolar 
especificats al llistat adjunt, per tal de facilitar que aquests menors del municipi 
puguin gaudir del servei amb la beca, segons el cas concret. 
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Fonaments de dret

1. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència competitiva 
de l’Ajuntament de Ripollet, aprovades en sessió plenària el 27 de desembre 
2018. 

2. La Resolució d’Alcaldia 1147/2020, de 4 setembre, per la qual s’aprova la 
relació dels ajuts individualitzats de menjador escolar del curs 2020/21. 

3. La Resolució d’Alcaldia 1278/2020, d’1 octubre, per la qual s’aprova la relació 
dels ajuts individualitzats de menjador escolar de les escoles bressols 
municipals, pel curs 2020/21. 

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

De conformitat amb la proposta emesa per la cap de Serveis Socials, amb el 
vistiplau de la regidora delegada, s’acorda: 

1. Modificar, donar alta o baixa les beques de menjador escolar pel curs 2020/21, 
amb efectes a partir del mes març 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 
2016/403 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Compactada
2016/253 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Compactada
2006/44 Enric Tatché i Pol DADES PROTEGIDES Parcial
2011/431 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Total Efectes 04/02/21
2011/431 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Total Efectes 04/02/21
2001/43 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Compactada
2018/175 El Martinet DADES PROTEGIDES Total Efectes 16/02/21
2020/618 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial Efectes 22/01/21
2020/388 La Rodeta  Molí DADES PROTEGIDES 50%
2015/440 El Martinet DADES PROTEGIDES Total Efectes 15/02/21
2019/326 El Martinet DADES PROTEGIDES Compactada
2020/175 La Verema DADES PROTEGIDES Baixa
2020/142 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Trasllat  població Efectes 03/02/21
1999/271 Tiana de la Riba DADES PROTEGIDES Total Efectes 15/02/21
2014/027 FEDAC Cerdanyola DADES PROTEGIDES Total Efectes 15/02/21
2005/150 La Verema DADES PROTEGIDES 100%
2020/055 Josep Ma Ginesta DADES PROTEGIDES Total Efectes 22/02/21
2010/227 Tiana de la Riba DADES PROTEGIDES Compactada
2010/227 Tiana de la Riba DADES PROTEGIDES Compactada
2012/322 FEDAC Ripollet DADES PROTEGIDES Total
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2012/322 FEDAC Ripollet DADES PROTEGIDES Total
2016/249 Francesc Escursell DADES PROTEGIDES Compactada
2016/249 Francesc Escursell DADES PROTEGIDES Compactada
2016/249 Francesc Escursell DADES PROTEGIDES Compactada
2013/101 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Total
2013/101 Gassó i VIdal DADES PROTEGIDES Total
20118/325 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Total
2020/123 Francesc Escursell DADES PROTEGIDES Total
2009/260 Enric Tatché i Pol DADES PROTEGIDES Compactada
2021/036 Anselm Clavé DADES PROTEGIDES Parcial efectes 13/02/21

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.

4.1.2. Ajuts escoles bressol municipals, desembre 2020.

Fets

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

1. L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions.

2.  L’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.

3. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports 
i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

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

1. Concedir els ajuts individualitzat de les escoles bressols municipals del mes de 
desembre. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació a favor de les 
persones interessades següents, per un import total de 1.613,94 €:

Núm. NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import €
56217 DADES PROTEGIDES 2018/582 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56218 DADES PROTEGIDES 2018/328 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56219 DADES PROTEGIDES 2018/328 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56220 DADES PROTEGIDES 2017/498 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56221 DADES PROTEGIDES 2019/059 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 166,60 
56222 DADES PROTEGIDES 2007/386 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
56223 DADES PROTEGIDES 2018/217 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
56224 DADES PROTEGIDES 2020/322 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56225 DADES PROTEGIDES 2013/379 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 124,95 
56226 DADES PROTEGIDES 2020/175 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
56227 DADES PROTEGIDES 2020/388 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
56228 DADES PROTEGIDES 2017/032 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
56229 DADES PROTEGIDES 2020/482 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 166,60 

1.613,94 

2. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, pels imports que es relaciones 
a continuació, per un import total de 1.613,94 € de l’aplicació pressupostària 
301-2312-48000 assistència social escoles bressols, del vigent Pressupost.

Núm. Exp. Import € NIF Endossatari
56217 2018/582 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56218 2018/328 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56219 2018/328 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56220 2017/498 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56221 2019/059 166,60 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56222 2007/386 83,30 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56223 2018/217 83,30 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56224 2020/322 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
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56225 2013/379 124,95 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56226 2020/175 197,84 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56227 2020/388 83,30 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56228 2017/032 83,30 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària
56229 2020/482 166,60 P5800016G Organisme Recaptació i Gestió Tributària

1.613,94 

3. Notificar el present acord a l’endossatari. 

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

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

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

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

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

4.1.3. Ajuts tractaments terapèutics.

Fets 

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

1. L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

2. L’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. 

3. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports 
i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

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

1. Concedir els ajuts individualitzat de tractaments terapèutics. Autoritzar, 
disposar la despesa i reconèixer l’obligació a favor de les persones interessades 
següents, per un import total de 3.529,00 €:

Núm. NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import € Factura 
56885 DADES PROTEGIDES 2008/136 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 320,00 193
56886 DADES PROTEGIDES 2008/310 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 600,00 196
56887 DADES PROTEGIDES 2016/085 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 564,00 0034, 0035, 0036
56888 DADES PROTEGIDES 2020/200 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 330,00 195
56890 DADES PROTEGIDES 2002/308 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 256,00 191
56923 DADES PROTEGIDES 2019/091 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 36,00 0195
56924 DADES PROTEGIDES 2008/188 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 320,00 170
56925 DADES PROTEGIDES 2010/011 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 320,00 5-7-8
56926 DADES PROTEGIDES 2010/239 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 624,00 95 i 192
56927 DADES PROTEGIDES 2008/497 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 64,00 194
56928 DADES PROTEGIDES 2011/113 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 38,40 3
56929 DADES PROTEGIDES 2011/113 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 56,60 4

3.529,00 

2. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris, pels imports que es 
relacionen a continuació, per un import total de 3.529,00 €, de l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48000 Ajuts econòmics, del vigent Pressupost.

Núm. Exp. Import € NIF Endossatari Factura
56885 2008/136 320,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 193
56886 2008/310 600,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 196
56887 2016/085 564,00 G62207444 Fundació ADIMIR 0034, 0035, 0036
56888 2020/200 330,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 195
56890 2002/308 256,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 191
56923 2019/091 36,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0195
56924 2008/188 320,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 170
56925 2010/011 320,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 5-7-8
56926 2010/239 624,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 95 i 192
56927 2008/497 64,00 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 194
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56928 2011/113 38,40 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 3
56929 2011/113 56,60 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 4

3.529,00 

3. Notificar el present acord als endossataris. 

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

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

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

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

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

4.1.4. Ajuts habitatge per a persones allotjades a l'Hotel Ibis Ripollet.

Fets 

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

Fonaments de dret

1. L’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
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2. L’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. 

3. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports 
i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

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

1. Concedir els ajuts individualitzat d’habitatge per a persones allotjament a 
l’Hotel Ibis Ripollet. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació a favor 
de les persones interessades següents, per un import total de 1.236,00 €:

Núm. NIF Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import € Factura
57637 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 704,00 3677/53749
57638 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 266,00 3677/53860
57639 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 266,00 3677/53966

1.236,00 

2. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 1.236,00 €, de l’aplicació pressupostària 
301-2313-48011 Ajuts d’habitatge, del vigent Pressupost:

Núm. Exp. Import € NIF Endossatari Factura
57637 2016/402 704,00 B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/53749
57638 2016/402 266,00 B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/53860
57639 2016/402 266,00 B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/53966

1.236,00 

3. Notificar el present acord a l’endossatari. 

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

 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 
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mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

4.1.5. Acceptació de la subvenció inclosa al Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2020-2023, per a desenvolupar els projectes 
de l’àrea de Drets Socials: “punt d’assessorament energètic de Ripollet” i 
“ajuts econòmics pel pagament de factures”.

El 25 de febrer de 2020, el Consell Metropolita, aprovà el Pla metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, per als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

El 20 de juliol de 2020, per Decret de Gerència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, es rectifica les assignacions eliminant els arrodoniments produïts de 
forma automàtica. 

El Pla s’estructura en dos programes específics, cadascun dels quals es desplega 
en cinc línies de treball:

a) El Programa metropolità de dinamització del mercat de treball.
b) El Programa metropolità de foment de la cohesió social, amb les línies de 

treball següents:

1. Cohesió, convivència i seguretat
2. Llars vulnerables 
3. Accessibilitat universal
4. Gènere i identitat
5. Garantia alimentaria

Que en el Programa metropolità de foment de la cohesió social, per a la totalitat 
del programa 2020-2023, a l’Ajuntament de Ripollet li correspon una dotació 
econòmica de 173.945,96 €.

La gestió econòmica es distribueix per convocatòries, la primera 2020-2021 i la 
segona convocatòria 2022-2023, corresponent per a cada una de les 
convocatòries 86.972,98 €.
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Que l’àrea de Drets Socials de Ripollet, per la convocatòria 2020-2021, en la línia 
de treball de Llars Vulnerables, presenta dos projectes, dintre d’aquest Pla: el 
“punt d’assessorament energètic de Ripollet” i “ajuts econòmics pel pagament de 
factures”.

Que el projecte “ajuts econòmics pel pagament de factures”, no té cap cost per a 
l’Ajuntament de Ripollet. 

Que el projecte “punt d’assessorament energètic de Ripollet”, té un cost per a 
l’Ajuntament de Ripollet,  per a la convocatòria 2020-2021, de 20.091,39 €, que 
es justificarà amb el salari de la funcionària de l’Ajuntament, senyora DADES 
PROTEGIDES, amb el salari del 2021 i que esta previst que sigui un 56,67% del 
total. 

Que el Consell Metropolità de l’AMB, en data 30 de juny de 2020, amb registre 
d’entrada 2020/8533, de 3 de juliol de 2020, va aprovar l’avançament econòmic 
del 100% del Pressupost consignat pel 2020, corresponent a la primera 
convocatòria, mitjançant un únic pagament per import de 43.486,49 euros, 
destinat a les despeses derivades dels projectes “punt d’assessorament energètic de 
Ripollet” i “ajuts econòmics pel pagament de factures”, dintre del programa 
metropolità de foment de la cohesió social en la línia de treball Llars vulnerables, 
i que consta a la comptabilitat municipal a l’exercici 2020.

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

1. Donar compte de la validació per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
dels projectes presentats per l’àrea de Drets Socials de Ripollet: “punt 
d’assessorament energètic de Ripollet” i “ajuts econòmics pel pagament de factures”. 

2. Donar compte i  acceptar l’ajut econòmic validat per part de l’AMB, per fer 
front a les despeses dels projectes inclosos dintre del Programa metropolità de 
foment de la cohesió social:  “punt d’assessorament energètic de Ripollet” i “ajuts 
econòmics pel pagament de factures” pel període 2020-2021, per un import total 
de 86.972,98 €, que correspon a la primera convocatòria.

3. L’aportació de l’Ajuntament per aquesta subvenció es de 20.091,39 €, que es 
justificarà amb un 56,67 %  del total del salari per a l’exercici del 2021, de la 
funcionària amb  plaça del Grup C1 de l’Ajuntament, senyora DADES 
PROTEGIDES, la qual cosa no representa una major despesa per l’Ajuntament. 

4. Formalitzar l’avançament econòmic del 100% corresponent a la part de 
l’exercici 2020, realitzat el dia 31/08/2020 per part de l’AMB, per un import de 
43.486,49 €.

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

Codi Segur de Validació 3307673071a6426eb5b91b47e0eeb9d0001

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


4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la rambla Sant 
Jordi, 53.

En data 19 de febrer de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, en nom i 
representació de l’empresa Corporació Alimentària Guissona, SA, mitjançant 
escrit al Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 21-2148 i registre de la 
Policia Local núm. 160/21, sol·licita autorització per habilitar una zona de càrrega 
i descàrrega d’obres en 5 metres lineals a la rambla Sant Jordi, 53. 

En data 26 de febrer d’enguany, la Prefectura de la Policia Local, efectua informe 
del qual es desprèn que no existeix cap inconvenient per autoritzar la zona de 
càrrega i descàrrega. 

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

1. Autoritzar, a la senyora DADES PROTEGIDES, en nom i representació de 
l’empresa Corporació Alimentària Guissona, SA, una zona de càrrega i descàrrega 
per obres de 5 metres de llargària a la rambla Sant Jordi, 53, per tal de facilitar 
les maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions. 

Prescripcions: 
1) Es senyalitzarà de la manera següent: 

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

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

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

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

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà dos (2) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat de 08.00 a 19.00 hores, 
de dilluns a divendres i de 08.00 a 14.00 hores els dissabtes.

3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, en nom i 
representació de l’empresa Corporació Alimentària Guissona, SA, per un import 
total de 272 €. S’adjunta annex I. 
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3. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la DADES 
PROTEGIDES.

En data 19 de febrer de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 21-2149 i registre de la Policia 
Local núm. 159/21, sol·licita autorització per habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega d’obres en 11 metres lineals a la DADES PROTEGIDES.
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En data 25 de febrer d’enguany, la Prefectura de la Policia Local, efectua informe 
del qual es desprèn que no existeix cap inconvenient per autoritzar la zona de 
càrrega i descàrrega. 

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

1. Autoritzar al senyor DADES PROTEGIDES, una zona de càrrega i descàrrega per 
obres de 11 metres de llargària a la DADES PROTEGIDES, per tal de facilitar les 
maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions. 

Prescripcions: 
1) Es senyalitzarà de la manera següent: 

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

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

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

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

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà tres (3) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat de 08.00 a 19.00 hores, 
de dilluns a divendres i de 08.00 a 14.00 hores els dissabtes.

3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom del senyor DADES PROTEGIDES, per un import total 
de 897,60 €. S’adjunta annex I. 

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

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

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el 
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós 

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

Codi Segur de Validació 3307673071a6426eb5b91b47e0eeb9d0001

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


administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi 
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

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

4.2.3. Baixa de zona de càrrega i descàrrega al carrer DADES PROTEGIDES.

En data 17 de febrer de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit 
al Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 21-2057 i registre de la Policia 
Local núm. 153/21, sol·licita la baixa definitiva de la zona de càrrega i descàrrega 
situada al carrer DADES PROTEGIDES, de la qual fins al moment és titular. 

En data 25 de febrer de 2021, la Prefectura de la Policia Local, efectua informe 
del qual es desprèn que no existeix cap inconvenient per donar baixa de zona de 
càrrega i descàrrega. 

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

1. Donar de baixa del Padró municipal de guals i reserves d’estacionament, la 
reserva d’estacionament per a càrrega i descàrrega del carrer DADES 
PROTEGIDES, a nom de la senyora DADES PROTEGIDES.

2. Procedir, per part de la sol·licitant, a la retirada de la senyalització vertical de 
prohibició de l’estacionament instal·lada a la façana de l’immoble, així com el 
restabliment de la vorada pintada de color groc a la seva tonalitat habitual, tal 
com s’indica en l’informe emès per la Policia Local.
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3. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
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 CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda i per a ús exclusiu al carrer DADES PROTEGIDES.

Fets

1.  En data 7 de desembre de 2020, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 17186, sol·licita 
autorització per instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda i per a ús exclusiu, pel vehicle amb matrícula DADES 
PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 
2020/6896.
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2. En data 24 de desembre de 2020, la Policia Local, ha emès informe del literal 
següent:

<< Realizada una inspección ocular del lugar, puestos en contacto con la persona 
requirente y después de comprobar la necesidad del solicitante, esta Policía emite el 
siguiente informe: 

Si la persona que solicita la reserva de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida reúne las condiciones exigidas por ley, por parte de esta Policía Local no 
hay inconveniente en que se conceda una reserva de estacionamiento en línea en la 
calle DADES PROTEGIDES de Ripollet, justo después del último vado sito en el núm. 
33 de la misma vía.

Significar que la señalización de la reserva de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida es por cuenta del solicitante y que se tiene que tener en cuenta 
que siempre se ha de señalizar de la siguiente manera:

- La reserva ha de señalizarse con una señal S-17, con un pictograma señalizando 
en su interior para que es dicha reserva y con un cajetín anexo en su parte 
inferior donde se especifique la matrícula del vehículo DADES PROTEGIDES. 

- La calzada tiene que pintarse de color azul, con una línea delimitadora de diez 
(10) centímetros en blanco y con el pictograma de reserva para personas con 
movilidad reducida en medio del estacionamiento, también en color blanco, 
siendo la totalidad de las dimensiones de dicha zona reservada de cinco (5) 
metros lineales de longitud y dos (2) metros lineales de anchura.

Por último, significar que de lo anteriormente expuesto queda supeditado a la aprobación por la Junta de Gobierno Local y que de todo ella queda enterada la parte solicitante restando ésta conforme. >> 

3. D’acord amb la documentació aportada en l’expedient la persona interessada, 
reuneix els requisits establerts pel Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la 
targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures 
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

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. Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

D’acord amb la sol·licitud presentada i l’informe de la Policia Local, 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 
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Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, apartat 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, 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. Autoritzar, al senyor Francisco DADES PROTEGIDES, la instal·lació d’una 
reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per 
al vehicle matrícula DADES PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES, 
(justament després de l’últim gual ubicat en el núm. 33) amb una llargària de 
5,00 metres lineals, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la 
circulació i ordenances municipals, d’acord amb l’informe emès per la Policia 
Local, amb independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació de 
l’Ordenança fiscal en vigor.   

Prescripcions: la instal·lació i manteniment anirà a càrrec de la persona 
sol·licitant i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006) 
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.  

2. Atorgar llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial d’un bé de 
domini públic) al senyor DADES PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES, amb 
una llargària de 5,00 ml. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense 
perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d’interès públic. 

3. Donar d’alta la reserva d’estacionament en el Padró municipal de guals i 
reserves. 

4. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 

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

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

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

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

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

5.1.2. Desestimar al·legacions presentades per la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya, al Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte de les obres al polígon industrial del 
marge esquerre del riu Ripoll.

Fets 

1. En data 29 de desembre de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, es va aprovar la necessitat d’executar les obres al polígon industrial 
del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, alhora que es va aprovar la 
necessitat de procedir a la licitació del contracte ja que l’Ajuntament no 
disposava dels mitjans propis per a realitzar aquest volum d’obres i 
instal·lacions.

2. En el mateix acord es va aprovar, també, la despesa que comportarà 
l’execució de l’obra esmentada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del 
Pressupost municipal, per un import de 602.034,22€, resultant un valor 
estimat del contracte de 497.548,94 € i un IVA de 104.485,28 €.

3. L’expedient de contractació d’obres, es tramitava segons procediment obert 
simplificat i tramitació ordinària, d’acord amb la documentació que 
l’integrava, aprovant el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec 
de prescripcions tècniques i la resta de documents i informes que 
l’integraven.

4. En data 18 de gener de 2021, es va publicar en el Perfil de contractant de 
l’Ajuntament, anunci pel qual es convocava la licitació esmentada.

5. El dia 20 de gener del 2021, mitjançant RGE número 2021-693, la Cambra 
Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya va presentar unes al·legacions 
als plecs de clàusules. 

En síntesis, al·legaven la nul·litat del tercer criteri d’adjudicació previst a la 
clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars, per vulneració 
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dels articles 145 de la Llei de contractes del sector públic i el 67 de la 
Directiva 2014/24/UE.

6. En data 8 de març de 2021 s’ha emès informe jurídic per la secretària, 
senyora Helena Muñoz Amorós, donant-se per reproduït els antecedents, es 
transcriu a continuació la resta del següent tenor literal:  

<<... 

FONAMENTS DE DRET

I.- Normativa aplicable

- Directiva 2014/24/UE de 15 de gener del 2014
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei de Procediment Administratiu Comú (LPAC)
- Llei 7/1985, de 5 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)

II.-  De la clàusula 13 del PCAP 

Efectivament, la clàusula 13 del PCAP, estableix els diferents criteris d’adjudicació 
que es tenen en compte en el present procediment del contracte d’obres.
Així doncs, la licitació es valorarà en quant a la idoneïtat del licitant en atenció a 
l’oferta presentada i el resultat de l’aplicació del barem de puntuació.
La distribució dels 100 punts màxims en total, es distribueixen de la següent manera: 

CONCEPTE PUNTUACIÓ

1
Millora en l’oferta econòmica.

Es valorarà amb 65 punts la oferta econòmica més avantatjosa i de 
forma decreixent la resta d’ofertes. 
Puntuació: 65 x (oferta mínima/oferta a puntuar).

PER SER TINGUDA EN COMPTE L’OFERTA ÉS NECESSARI INCLOURE 
UN DETALL DE LES PARTIDES ( a) que conformen els Capítols 
referits a la clàusula 3 i a l’annex 2; b) i d’acord amb el detall que 
figura en el pressupost del projecte) EN LES QUE S’HA PRODUÏT 
UNA BAIXA EN VERS EL PREU DE SORTIDA DE LA LICITACIÓ.

0 – 65

2
Millora en el termini de garantia. 

Puntuació: 5 punts per any ampliat, fins a un màxim de 20 punts.   

Es fa referència expressa a la regulació establerta a la clàusula del 

0 – 20
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PCAP reguladora del Termini de garantia.

3

Disposar de persones dels següents grups desfavorits amb 
contracte laboral indefinit:

a. Persones aturades de llarga durada (contractades l’últim any) 
b. joves en recerca de la primera ocupació (contractades l’últim 

any)
c. dones titulars de famílies monoparentals 
d. majors de 45 anys 
e. amb diversitats o discapacitats

Puntuació: 1 punt per persona fins a un màxim de 3 punts en cada 
un dels apartats.

0 – 15

III.- De les al·legacions presentades

La fonamentació exposada fa referència a sentències i directives europees que es 
manifesten sobre si el valorar l’experiència dels licitadors es considera ajustat a la 
normativa vigent en aquell moment com a criteri legítim de capacitat tècnica, cosa 
que en cap cas s’efectua a través dels plecs de la present licitació. Així mateix es creu 
convenient indicar que la vigent normativa en quan a contractes del sector públic 
data de l’any 2017, essent la gran majoria de sentències exposades anteriors.

Les al·legacions es centren, doncs, bàsicament, en els articles 67.2.b) de la Directiva 
2014/24/UE, així com de l’article 145.2.2 de la LCSP, quan manifesten en que 
únicament en aquells casos en que la “vàlua professional de les persones” determini 
el resultat del contracte es pot incloure entre els criteris d’adjudicació de 
l’experiència de les persones adscrites a la seva execució. Fora d’aquests supòsits 
concrets, l’experiència del personal de l’empresa constitueix un criteri de 
determinació de la solvència de l’empresa i únicament es pot prendre en 
consideració en el moment de selecció de les empreses.

De manera literal, afirmen:

“En tant que excepció referida a casos concrets,  la inclusió com a criteri 
d’adjudicació de l’experiència de l’equip descrit a l’execució del contracte requereix 
la prèvia justificació de la seva inclusió en el cas concret i específic.
En el cas que ens ocupa no concorre cap justificació, ni de fons, ni de forma que 
permeti incloure entre els criteris d’adjudicació la valoració de l’experiència d’una 
part del personal adscrit a l’execució del contracte.

... la composició de la plantilla d’una empresa és clarament un element definidor de 
l’empresa...i per tant no pot esdevenir un criteri d’adjudicació. A més, el criteri 
recollit amb el número 3 a la clàusula número 13 del PCAP no compleix amb els 
requisits bàsics que han de complir tots els criteris d’adjudicació recollits a l’article 
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145.5 i 6 de la LCSP, ja que no està vinculat a l’objecte del contracte i vulnera el 
principi d’igualtat, i no és un criteri subsumible dins el supòsit excepcional 
contemplat a l’article 145.2.2 de la LCSP, doncs aquest es refereix expressament al 
personal adscrit a l’execució del contracte en concret, tal i com es desprèn de la 
literalitat del precepte, mentre que el criteri d’adjudicació objecte de revisió en cap 
moment no fa referència a aquesta adscripció, si no simplement al fet de disposar a 
la plantilla d’aquests col·lectius.”

Per últim consideren que es vulneren els articles 1, 28, 116.4, 132 i 145 de la LCSP i el 
67 de la Directiva 2014/24/UE i ha de ser declarada nul·la.

IV.- Consideracions a realitzar

L’article 145 de la LCSP estableix el següent ( el subratllat és nostre):

“Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
…

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos 
y cualitativos.

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar 
la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o 
sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el 
apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes:

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y 
funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las 
personas usuarias, las características sociales, medioambientales e 
innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía 
procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las 
siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con 
discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables 
entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo 
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de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o 
Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en 
la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y 
hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y 
salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número 
de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de 
responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos 
al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio 
equitativo durante la ejecución del contrato.

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato 
que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho 
personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales 
como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el 
plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y 
seguridad del suministro.

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio 
relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, 
podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el 
coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 148.

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en 
la adjudicación de los siguientes contratos:

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos 
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la 
prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o 
por reducciones en su plazo de ejecución.

c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad 
contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija 
garantías especiales por parte de los contratistas.

d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o 
cuya ejecución sea particularmente compleja.

e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén 

perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni 
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por 
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
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g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente 
definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni 
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por 
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los 
contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración 
social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre 
las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo 
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral 
o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o 
educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o 
de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único 
factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los 
contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un 
criterio de adjudicación.

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 
eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del 
ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 
generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o 
reutilizados o de materiales ecológicos.

4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de 
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran 
calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los 
procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan 
por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la 
calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación 
asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2.a) del artículo 146.

5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en 
el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los 
siguientes requisitos:

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido 
expresado en el apartado siguiente de este artículo.
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b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia y 
proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad 
de decisión ilimitada.

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de 
especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en 
que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, 
deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y 
las pruebas facilitadas por los licitadores.

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del 
contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en 
virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de 
su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en 
su caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a 
formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y 
socialmente sostenibles y justas;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando 
dichos factores no formen parte de su sustancia material.
….”

La millor relació qualitat-preu s’avalua en base a criteris econòmics i qualitatius, 
que podran incloure aspectes mediambientals o socials vinculats a l’objecte del 
contracte que podran ser, entre d’altres: els assenyalats en l’apartat primer, segon i 
tercer del citat article.

I això és així perquè la Directiva 24/2014 incideix encara més en la vessant social de 
la contractació pública i imposa als Estats membres un mandat per adoptar mesures 
efectives que garanteixin, en la contractació pública, el compliment dels 
compromisos legals i convencionalment establerts. D’aquesta manera, hi ha hagut 
una evolució normativa constant, amb l’objectiu de profunditzar en una 
contractació socialment més responsable, que incorpori en els procediments de 
contractació objectius específics de política social, com ara fomentar l’estabilitat i 
qualitat en el treball, la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones, la 
responsabilitat social de les empreses, les mesures de conciliació de la vida laboral i 
familiar, la inserció de persones discapacitades, etc.

A la pròpia Exposició de Motius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, es disposa el següent:
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“se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, 
medioambiental y de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán 
incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos 
para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de 
ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto 
del contrato a celebrar. ...”

Incorporant la doctrina jurisprudencial existent, ja l’article 150 del Text Refós de la 
Llei de Contractes ( Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre), recollia, dins 
del catàleg de possibles criteris a valorar, “les característiques mediambientals o 
vinculades amb la satisfacció d’exigències socials que responguin a necessitats, 
definides en les especificacions del contracte, pròpies de les categories de població 
especialment desafavorides a les que pertanyin els usuaris o beneficiaris de les 
prestacions a contractar”.

L’article 145 de la LCSP, es refereix als criteris d’adjudicació que han de servir com a 
base a l’adjudicació del contracte, dedicant l’apartat cinquè de l’article per a la 
fixació als plecs de clàusules administratives particulars o document descriptiu del 
contracte per al seu establiment.

La possibilitat de valoració com a criteris d’adjudicació o avaluació de les ofertes 
d’aspectes socials no és aliena a aquelles normes o prescripcions d’ordre general 
que en virtut de les Directives Comunitàries hagin de ser tingudes en compte en 
aquest sentit. Així, l’article 146.3 LCSP, reproduint la Directiva 24/2014, recull 
l’exigència elemental de que serà necessari precisar en els plecs de la contractació, 
la ponderació relativa a que atribueixi a cada un dels criteris escollits per determinar 
la oferta econòmicament més favorable, que podrà expressar.se fixant una banda 
de valors amb una amplitud màxima adequada.

La valoració d’aspectes socials consignats en les ofertes dels adjudicadors com a 
millora sobre les prestacions inicialment previstes en el plec requerirà que 
prèviament s’haguessin establert en els plecs mínimament els aspectes als qual 
podran referir-se, els requisits i la seva ponderació. Així ho aclareix l’article 145.7, 
apartat 4.

És a dir, els criteris establerts a la clàusula 13.3 no es referien a l’organització, 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que l’hagi d’executar, sinó 
que es refereixen a característiques socials que té determinades finalitats, com són 
les de fomentar la integració de persones amb més desafavorides o membres de 
grups vulnerables.

Sobre l’aspecte que si aquestes clàusules socials no estan vinculades a l’objecte del 
contracte, cal dir que en el projecte tècnic presentat, s’exposa clarament en la 
memòria que les obres descrites emanen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 28 de març de 2019, on s’aprovà la concessió d’ajuts de la segona 
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edició del Programa complementari de modernització de polígons (exp. núm. 
2018/0015585), per la qual s’aprova a l’Ajuntament de Montcada i Reixac i a 
l’Ajuntament de Ripollet una subvenció de 1.700.000,00 euros, a executar en 
l’exercici 2019 l’import de 149.435,81 euros i a l’exercici 2020 l’import de 
1.550.564,19 euros, per a la realització i desenvolupament del projecte de referència 
(Codi XGL 19/X/266890), dels quals corresponen 999.945,48€ al municipi de 
Ripollet. Aquesta subvenció atorgada, les bases de les quals van ser publicades i 
exposades al públic degudament, en els seus criteris de valoració puntuava la 
inclusió d’aquesta tipologia de clàusules en els plecs i a més a més, aquesta 
Corporació va ser valorada en aquest aspecte. Així mateix en els document exposat 
a la seu telemàtica de la Diputació de Barcelona, en l’exposició de fets de la 
Resolució que aprova el programa de subvencions citat indica literalment que,  “Els 
polígons d’activitat econòmica són considerats com un dels factors principals per al 
desenvolupament econòmic dels territoris. De fet, constitueixen un element clau en 
el teixit productiu local en la mesura que apleguen la major part de l’activitat 
industrial i que, en virtut d’això, contribueixen a generar riquesa i a fomentar 
l’ocupació. Per això, les infraestructures, els equipaments i els serveis dels polígons, 
així com el seu manteniment en condicions adequades i en termes d’eficiència, 
esdevenen essencials per atreure nous inversors i per a garantir la competitivitat de 
les empreses que s’hi ubiquen. De fet, els serveis existents en els polígons d’activitat 
econòmica són un element d’atracció molt important de noves empreses i inversors 
i, per tant, són fonamentals per a procurar el desenvolupament adequat de les 
activitats empresarials. No obstant, sovint, els polígons d’activitat econòmica de la 
demarcació no reuneixen les condicions òptimes per a poder aprofitar el seu 
potencial per al conjunt del terme municipal, tant en termes de desenvolupament 
econòmic com també ocupacional”. Per tot això, es considera que si que queda 
plenament justificada la presència de criteris de puntuació en els plecs pel que fa a 
la protecció social de diversos col·lectius i que el no haver efectuat aquesta mateixa 
justificació en els propis plecs, al tractar-se de documentació púbica, no justifica el 
no poder emprar-los en aquesta licitació. 

Sobre si aquests criteris socials dels plecs de clàusules administratives particulars  
vulneren el principi d’igualtat per promoure la protecció la contractació de 
col·lectius reconeguts i protegits per la normativa sectorial, cal indicar que es tracta 
d’un criteri de valoració, no d’exclusió, i que a més a més, només signifiquen 15 
punts sobre 100 de la total valoració de criteris objectius, sent cada un dels 5 
apartats de màxim 3 punts sobre aquests 15, fent que, de facto, no sigui un criteri 
exclusiu a participar en la licitació.

CONCLUSIONS

Es proposa que la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació desestimi les 
al·legacions presentades, al no produir-se cap vulneració dels articles 1, 28, 116.4, 
132 i 145 de la LCSP i el 67 de la Directiva 2014/24/UE, i notificar el present acord a 
la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.
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Ripollet, a data de la signatura digital>>

D’acord amb el que disposa 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, és competent per a l’adopció dels acords que hi són relatius la Junta de 
Govern Local.

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

1. Desestimar les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya, al Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte de les obres al polígon industrial del marge esquerre del riu 
Ripoll, en base als fonaments de dret de l’informe jurídic emès per la secretària 
de data 8 de març de 2021.

2. Notificar el present acord a la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya.

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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*****

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:

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació inicial Projecte d’urbanització PAU carrer Cot.

Fets

1. En  data 3 d’agost de 2020, amb núm. de registre d’entrada 2020-10435, 
per part del Sr. DADES PROTEGIDES, actuant en nom i representació de NOU 
CENTER D’ARO, SA, promotors d’aquest àmbit d’actuació presenta Projecte 
d’urbanització PAU carrer Cot, derivat de la modificació puntual del Pla 
genera metropolità de Barcelona “Pau carrer Cot” .

En la data de presentació d’aquesta instància la Modificació puntual de PGM  
que desenvolupa aquest projecte d’urbanització estava en fase d’aprovació 
provisional, i va ser objecte de diferents requeriments per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat quant a formalització de 
transmissió de l’expedient, inclosa la documentació tècnica que el conforma,  
a aquell Departament. 

S’ha de considerar que des de la presentació de la versió del Projecte 
d’urbanització de data 3 d’agost de 2020, el document de modificació de 
PGM “PAU carrer Cot”,  del que porta causa aquest projecte d’urbanització 
ha tingut les incidències següents: 

 Requeriment de data 10 d’agost de 2020, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per completar l’expedient.

 Requeriment de data 14 de setembre de 2020, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per completar la documentació, d’acord amb 
l’Ordre sobre normalització  de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instrument de planejament urbanístic (Ordre 
TES 95/2019).

 En data 22 de setembre de 2020, amb registre d’entrada  2020/12360, 
el Sr. DADES PROTEGIDES, en representació de la mercantil Nou Center 
d’Aro, SA, presenta instància davant de l’Ajuntament, a la que s’adjunta 
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la documentació en compliment del requeriment del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de data 14 de setembre.

 Posteriorment en data 22 de desembre de de 2020, té entrada al 
Registre General de l’Ajuntament amb núm. 2020/18090,  còpia 
autèntica de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona de data 21 de desembre de 2020, la qual ha 
adoptat l’acord següent:

“-1 Aprovar  definitivament la Modificació del Pla General Metropolità PAU 
carrer Cot, de Ripollet  ha estat promogut  i tramès per l’Ajuntament, 
supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgar l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:                                                      
-1.1 Cal ajustar la qualificació de zona de transformació d’ús, clau 17/5 de la 
franja del nord de l’àmbit a la qualificació de vialitat, clau 5 en tant que inclosa 
dins un polígon d’actuació ja no s’ajusta a les condicions pròpies de la zona.  
-2 Indicar l’Ajuntament  que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques  i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable 
de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de  juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva.”

 En data 7 de gener de 2021, amb registre d’entrada  2021/150, el Sr. 
DADES PROTEGIDES, en representació de la mercantil Nou Center d’Aro, 
SA, presenta instància davant l’Ajuntament, a la que s’adjunta la 
documentació reajustada amb la finalitat de complimentar  la prescripció 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità segons 
acord de 21 de desembre de  2020.

 En data 28 de gener de 2021, el Ple municipal va verificar el text refós 
de la Modificació puntual del Pla general metropolità PAU carrer Cot.

Conseqüentment, després de les adaptacions que sofert el document de 
l’esmentada modificació de PGM, des la presentació d’aquella primera 
instància la promotora de l’actuació ha presentat nova petició annexant el 
Projecte d’urbanització que ara s’informa.

2. En data 4 de febrer de 2021, amb número de registre 2021-1342 , per part 
del Sr. DADES PROTEGIDES, actuant en nom i representació de NOU CENTER 
D’ARO, SA, promotors d’aquest àmbit d’actuació presenta  Projecte 
d’urbanització PAU carrer Cot. Aquest document ha estat redactat per 
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REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, subscrit  pels 
arquitectes DADES PROTEGIDES i DADES PROTEGIDES.

3. Consta a l’expedient informe de la tècnica de Medi Ambient, subscrit l’1 de 
març de 2021, que té caràcter  favorable amb prescripcions que s’han de 
reparar,  aclarir o justificar. Aquest informe contempla es aspectes referents 
a mobilitat, jardineria i medi.

4. Consta a l’expedient informe de l’enginyer municipal, subscrit el 23 de febrer 
de 2021, que te caràcter  favorable amb prescripcions que s’han reparar,  
aclarir,  justificar o valorar.

5. Consta a l’expedient informe de l’arquitecte municipal, subscrit l’1 de març 
de 2021 de febrer de 2021. Aquest informe te caràcter favorable i recull i 
sistematitza les prescripcions recollides pels tècnics municipals.

I. ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ

Aquest polígon d’actuació ve delimitat  per la Modificació puntual de PGM PAU 
“Carrer Cot” (quina tramitació no ha finalitzat en el moment de l’emissió 
d’aquest document).

Concretament l’article 1 de les seves normes urbanístiques delimita aquest 
polígon d’actuació, el qual té com objecte l’obtenció de les cessions gratuïtes i 
urbanització de nova vialitat i aparcament amb una superfície de l’àmbit de 
19.242,66 m2.

Continua dient aquest precepte literalment el següent: 

“El PAU “carrer Cot”  es desenvoluparà  mitjançant els projectes d’urbanització i de 
reparcel·lació. En tractar-se d’un sòl que parteix de la condició de sòl urbà consolidat, la 
cessió de l’aprofitament urbanístic serà la que es va determinar a l’article 10 de les 
Normes urbanístiques del Text refós de la modificació del Pla General Metropolità en la 
zona industrial del marge esquerra del riu Ripoll, aprovada definitivament pel conseller 
de Territori i sostenibilitat en data d’11 de novembre de 2014 (DOGC núm 6794 de 
22.1.2015).
S’estableix sobre les persones propietàries l’obligació de conservar les obres 
d’urbanització, agrupades legalment com a junta de conservació  pel termini inicial 
màxim de 5 anys des de la recepció de les obres d’urbanització. Aquest termini podrà ser 
prorrogat per acord municipal, per un període màxim de cinc anys més si a la seva 
finalització no s’ha arribat al grau de consolidació de l’edificació en dues terceres parts 
de l’àmbit”.
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Així mateix al punt 3.13 de la Diagnosi i proposta d’aquesta modificació puntual 
“Criteris per a les obres d’urbanització bàsiques”, s’estableixen els criteris 
d’actuacions de les obres d’urbanització.

Com ha quedat dit  en el  punt primer dels Fets d’aquest document, la tramitació 
d’aquesta modificació puntual de PGM que crea aquest polígon de d’actuació no 
ha finalitzat atès que  la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità 
de data 21 de desembre de 2020, la qual, si bé ha aprovat definitivament aquesta 
Modificació, supedita la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional, que incorpori les prescripcions que relaciona en aquell acord. El text 
refós elaborat per la incorporació de les prescripcions exigides per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme ha estat verificat per l’acord plenari municipal  de 28 de 
gener de 2021, si bé aquella Comissió  no s’ha pronunciat en el moment de 
l’emissió d’aquest document sobre l’esmentat text refós verificat.

Conclou la TAG en el seu informe jurídic dient que considera que no es pot dur a 
terme l’aprovació definitiva d’aquest Projecte d’urbanització fins la publicació al 
DOGC de la Modificació puntual de PGM “PAU carrer Cot”, previ pronunciament 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità. Aquesta 
publicació és la que dona executivitat, és a dir, eficàcia jurídica, al document 
creador d’aquest polígon d’actuació urbanística.

II. SOBRE EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ 
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

L’article 89.6 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, (en endavant TRLU) disposa que els ajuntaments aproven 
inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació 
que estableix l'article 119.2. Continua aquest precepte dient:

 L’audiència a les persones interessades solament és preceptiva en el cas de 
projectes d’iniciativa privada (com és el cas que ens ocupa). 

 Una vegada aprovat inicialment el projecte, s’ha de demanar informe als 
organismes públics  i establir un termini d’un mes per a què les empreses de 
subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre el projecte.

 L’epígraf 7 d’aquest article 89  estableix que l’Agencia Catalana de l’Aigua ha 
d’emetre informe sobre la solució de sanejament proposada als projectes 
d’urbanització. I en els casos d’adopció de la solució de sanejament col·lectiu 
mitjançant les infraestructures previstes en el planificació hidrològica, ha de 
justificar-se el pagament  de la corresponen taxa per a l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta abans de l’aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització. 

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

Codi Segur de Validació 3307673071a6426eb5b91b47e0eeb9d0001

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


En aquest punt s’ha de fer esment a que consta a l’expedient de modificació 
puntual de PGM “PAU carrer Cot”  informe de l’ACA, subscrit en data 7 de maig 
de 2020, per la tècnica de les Demarcacions Territorials Tordera-Besos i 
Llobregat-Foix i pel cap de l’esmentada Demarcació Territorial, que va tenir 
entrada al Registre Genera de l’Ajuntament el dia 8 de maig de 2020 (E-2020-
4927). D’aquest informe resulta el següent: 

 Quant a l’abastament d’aigua, que el municipi de Ripollet disposa de la 
connexió amb la xarxa en alta d’ATLL. També adverteix que el cas que hi 
hagi aprofitament d’aigua procedents de pous o de lleres públiques s’ha de 
regularitzar la situació.

 Pel que fa al foment de l’estalvi i ús eficient i racional de l’aigua, especifica 
que els projectes de nous edificis i construccions han d’incorporar sistemes 
d’estalvi i han de complir l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona. A 
més l’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes, de 
neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de 
fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja).

 Quant al sanejament  atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat, no es preveu 
que hi hagi un increment d’aigües residuals ni un canvi d’ús i per tant  el 
sector no ha de contribuir econòmicament per l’accés a les infraestructures 
del sistema públic de sanejament.

 En virtut d’allò que preveu l’article 38 del RD 1290/2012, amb la finalitat de 
reduir la contaminació generada en episodis de pluja, les xarxes d’aigües 
pluvials dels nous sectors hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que 
permetin retenir i evacuar adequadament  cap a l’estació depuradora 
d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de 
sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els 
episodis esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el 
brocal de sortida les estructures necessàries de transició, dissipació d’energia 
i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el domini públic 
hidràulic.

 Quant a la inundabilitat: El sector es troba fora del sector inundables del riu 
Ripoll i del riu Sec.

Conclou dient literalment el següent:

“Conclusions:
D’acord amb les anterior consideracions s’informa:
 Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.
 En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa favorablement.
 En relació amb l’abastament , s’informa favorablement
 Respecte del sanejament, s’informa favorablement.
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis.”
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L’article 119.2 del TRLU estableix, pel que aquí interessa, que:

- L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració 
actuant.

- L’aprovació inicial s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des de la 
presentació de la documentació complerta.

- El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, 
dins el qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb 
citació personal. 

- L’article 89.6 del TRLU concreta que l'audiència a les persones interessades 
només és preceptiva en el cas de projectes que, com el que ens ocupa, és 
d'iniciativa privada i, a més, preveu que un cop aprovat inicialment el 
projecte, s'ha de demanar un informe als organismes públics i establir un 
termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis 
afectades es pronunciïn sobre el projecte. 

- Sol·licitar a l’ACA l’informe previst a l’article  89.7 TRLUC, sobre la solució de 
sanejament proposada als projectes d’urbanització i en cas de solució de 
sanejament col·lectiu mitjançant infraestructures previstes a la planificació 
hidrològica, ha de justificar-se el pagament de la corresponent taxa en alta.

- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització quina  notificació s'ha de 
produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació 
pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat 
definitivament per silenci administratiu positiu.

En tot cas, de conformitat amb l’article 106.3 del TRLUC, és condició d'eficàcia 
de l'executivitat dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada la constitució 
de la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització (segons allò que 
preveu l’article 107.3 TRLUC). El termini per  acreditar la constitució de la 
garantia davant l’administració urbanística és d’UN ANY des de la notificació de 
l'acord d'aprovació, transcorregut aquest termini sense dita acreditació, 
l’administració ha de requerir a les persones obligades que compleixi la seva 
obligació i les ha d’advertir que, si no l’efectuen en el termini concedit amb 
l’esmentada finalitat, la tramitació de l’expedient queda sense efecte. 

La competència d’aprovació del projecte d’urbanització és del batlle en virtut de 
l’article 21.1.j, de la Llei 11/1999, de 21 d’abril de modificació de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i el seu concordant art. 53.1.s 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, competència que ha estat delegada 
en la Junta de govern local en virtut de  Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre.

De l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització se’n donarà compte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
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III. SOBRE EL DOCUMENT APORTAT PER LA SEVA TRAMITACIÓ. 

El Projecte d’Urbanització que s’aporta per a la seva tramitació està integrada 
per la documentació següent: 

 Memòria: 
o Antecedents
o Estat actual de l’àmbit a reurbanitzar
o Objecte del projecte
o Criteris utilitzats en la redacció del projecte
o Alineació: vialitat i definició geomètrica.
o Serveis existents.
o Descripció de les obres:  enderrocaments i moviments de terres, xarxa 

de sanejament, xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicació, xarxa 
elèctrica, xarxa d’enllumenat públic, seccions de ferm i pavimentació, 
enjardinament, reg i mobiliari urbà, materials i senyalització.

o Quadres comparatius de compliment de normativa: dimensions dels 
carrers, adequació de la proposta a les necessitats de les persones, 
seguretat en cas d’incendi, intervenció dels bombers.

o Normativa tècnica vigent aplicable al projecte d’urbanització
o Termini d’execució del sobres
o Criteris econòmics: revisió de preus, prescripcions tècniques, preus, 

amidaments i pressupost, qualificació de l’obra, règim d’aportacions.
o Impacte ambiental
o Proposta de classificació del contractista
o Pressupost.
o 10 annexos: estudi geotècnic, traçat, esplanació i pavimentació, 

enllumenat públic, càlculs de les instal·lacions d’enllumenat públic, xarxa 
de clavegueram, aigües pluvials, xarxa d’aigua potable, xarxa de 
distribució d’electricitat, xarxa de telecomunicacions, pla d’obres, gestió 
de residus. 

 Estudi de seguretat i salut.
 Control de qualitat.
 Plec de prescripcions tècniques particulars per l’execució de l’obra
 Pressupost d’obres.
 Plànols

Respecte la documentació aportada, s’ha de significar, en primer lloc, que l’article 
72 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix que els projectes 
d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica 
l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística 
municipal en els àmbits d'actuació urbanística i concreta que no poden modificar 
les determinacions del planejament que executen i que, pel que fa al seu 
contingut:
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“...poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres 
d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els 
col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades 
relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de 
terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de 
telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres 
d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes 
d'urbanització complementaris”.

Respecte la documentació, l’article 72.4 del TRLU disposa que:

“La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre una memòria 
descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació degudament 
referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els 
amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla d'etapes. Quan el projecte 
d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, ha d'establir uns 
criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens 
perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els concretin”.

Quant a la documentació, l’article 96. 3 i 4  del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
concreta que als efectes de l’aprovació inicial, els projectes d’urbanització, tant 
si formen part d’una figura de planejament com si constitueixen un document 
independent, ha de contenir  un avantprojecte de les obres d’urbanització 
previstes, i com a mínim de les obres d’urbanització bàsiques. Aquest 
avantprojecte ha d’incloure, si s’escau, les previsions relatives a la implantació 
de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a 
l’actuació urbanística o bé a l’ampliació o el reforçament d’aquests sistemes, així 
com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament 
a les obres d’urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.

L’avantprojecte  al què es refereix l’apartat anterior ha de constar, com a mínim, 
dels següents  documents (apartat 4 de l’article 96 RTRLU):

 “ La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització en llurs 
aspectes funcionals, formals i constructius; delimitació de les etapes d’execució i, si 
s’escau, repercussió d’aquestes obres entre els diversos polígons.

 Plànol de situació degudament referenciat.
 Avanç de pressupost. 
 Els plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una 

escala mínima d’1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de 
totes les obres d’urbanització previstes i, en  qualsevol cas, com a mínim, els 
aspectes següents:
o Sanejament. Vinculació  del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i 

mecanismes, existents o futurs, de depuració d’aigües o de reutilització de les 
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aigües reciclades. Traçat i característiques  del clavegueram per conduir les 
aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat  amb 
relació als vials i altre espais de domini públic.

o Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials 
rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l’objectiu de fixar les 
alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el 
pla. Determinació de la  compactació i pavimentació , o si s’escau, tractament 
dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas 
d’existir, així com l’encintat de voreres i rigoles.

o Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.
o La Xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua, la xarxa d’hidrants per a 

incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura 
per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han 
d’incloure  la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les 
estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les 
connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens 
perjudici de la normativa particular vigent per a cada serveis.

o Les infraestructures incompatibles amb l’execució dels planejament i el seu 
desviament o restitució.”

Així mateix l’apartat 6è de l’esmentat precepte reglamentari estableix  que la 
documentació relativa al projecte de les obres d’urbanització  ha d’assolir, abans 
de l’aprovació definitiva el grau de projecte d’execució i ha de constar:

 “La memòria descriptiva de les característiques de les obres d’urbanització.
 Plànol de situació degudament referenciat.
 Els plànols de projecte referenciats en l’apartat 4.d) d’aquest precepte 

reglamentari, completats amb els plànols  de detall necessaris per definir totalment 
les obres. Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un 
projecte d’urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix 
l’article 98.2 d’aquest reglament.

 El plec de prescripcions tècniques
 Els amidaments, els quadre de preus i el pressupost.
 El pla d’etapes
 Si el projecte d’urbanització comprèn solament les obres d’urbanització bàsiques, 

els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, 
sens perjudici que els projectes d’urbanització complementaris els concretin”

En atenció al contingut que, d’acord amb els articles expressats anteriorment i 
la modificació de PGM PAU carrer Cot ha de tenir el Projecte d’urbanització que 
ens ocupa, estimem que la documentació presentada, resulta suficient per a la 
seva aprovació inicial.

Dit això, els tècnics municipals han examinat la documentació i han elaborat els 
corresponents informes:
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La tècnica de Medi Ambient, ha elaborat informe, subscrit l’1 de març, que té 
caràcter favorable amb prescripcions que s’han de reparar, aclarir o justificar. 
Aquest informe contempla es aspectes referents a mobilitat, jardineria i medi.

L’enginyer municipal, ha elaborat informe subscrit el 23 de febrer de 2021, que 
té caràcter favorable amb prescripcions que s’han reparar, aclarir,  justificar o 
valorar.

L’arquitecte municipal, emet informe subscrit l’1 de març de 2021, el qual té 
caràcter favorable i recull i sistematitza les prescripcions i aclariments recollides 
pels tècnics municipals que son els següents: 

Prescripcions que s’hauran d’incorporar al text refós que es presenti per 
aprovació definitiva:

 S’ha d’incloure les mesures o actuacions que calgui executar per dur a terme 
el tractament de sols contaminats o justificar la no necessitat atesa  
l’activitat industrial prèvia de fabricació i manipulació de plàstics.

 Instal·lar el nombre d’hidrants que es proposa en l’informe de l’enginyer de 
serveis municipals, o sigui un total de 4 hidrants.

 Tot i assimilar els nivell d’enllumenat a ME3b, les lluminàries a instal·lar 
seran les NOVATILU MILAN M proposat o de característiques equivalents i, 
en particular, d’alta durabilitat (inclosos els drivers o alimentadors) i 
temperatura de color blanc càlid estable (3.000 K).

 El quadre elèctric d’aquest enllumenat disposarà d’espai suficient per a la 
possible incorporació futura d’equips de telecontrol.

 S’ha de canviar els arbres definits en el carrer Balmes per Casuarina 
Equisetifolia per tal de mantenir l’alineació existent davant dels números 2 
al 8 del mateix carrer.

 S’instal·larà reg localitzat en cada escocell.
 Els arbres proposats en l’aparcament del vial paral·lel al carrer de nova 

obertura, disposaran d’algun tipus de protecció per tal que els cotxes a 
l’aparcar no puguin impactar amb els troncs.

 Els escocells dels carrer Balmes tindran una mida mínima mesurada, en 
l’interior, de dos metres per dos metres. La resta d’escocells tindran el màxim 
de superfície possible sempre que es respecti l’amplada de vorera 
recomanada en el document Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà 
de Catalunya per editat per Generalitat de Catalunya, Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques.

 Es tindrà en compte els radis mínims que exigeix la normativa i s’instal·larà 
senyalització vertical en els creuaments amb el carril bici del carrer Balmes i 
Avinguda del riu Ripoll indicant perill de bicicletes.

 Hi haurà un aparcament de bicicletes amb capacitat com a mínim d’una plaça 
per cada 100 metres quadrats de sostre o fracció.
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 El sobreeixidor d’aigües pluvials proposat, en cap cas es podrà situar damunt 
del carril bici del vial del riu Ripoll.

Aclariments, justificacions  o aspectes a completar al  text refós que es presenti 
per aprovació definitiva: 

 S’haurà de justificar que el carril bici  compleix amb tot allò establert en el 
Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya.

 Valorar la protecció i permaneça d’un exemplar de  pinus halepensis, en bon 
estat, de 2,10 metres de perímetre que es troba a uns a 14 metres de la 
calçada.

 S’haurà de justificar que el clavegueram existent està en bon estat i és 
suficient per a absorbir els nous cabals d’aigües residuals que genera la nova 
ordenació urbanística.

 Cal aclarir a quina xarxa general connectarà la xarxa separativa d’aigües 
pluvials.

S’ha de justificar  la dissolució d’elements contaminat en l’aigua que es pogués 
abocar a la llera.

D’acord amb els informes emesos incorporats al present expedient, i en virtut de 
l’article 21.1.j, de la Llei 11/1999, de 21 d’abril de modificació de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el seu concordant art. 53.1.s 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, competència que ha estat delegada 
en la Junta de govern local en virtut de  Resolució d’Alcaldia 2019/1863, 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. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PAU “carrer Cot”, per bé  que 
amb caràcter previ a l’aprovació definitiva caldrà, sense perjudici del que resulti 
del tràmit d’informació pública i dels informes de l’ACA, i de les companyies 
subministradores de serveis, aportar un text refós que incorpori:

Prescripcions que s’hauran d’incorporar al text refós que es presenti per 
aprovació definitiva:

 S’ha d’incloure les mesures o actuacions que calgui executar per dur a terme 
el tractament de sols contaminats o justificar la no necessitat atesa  
l’activitat industrial prèvia de fabricació i manipulació de plàstics.

 Recollir la Instal·lació del nombre d’hidrants que es proposa en l’informe de 
l’enginyer de serveis municipals, o sigui un total de 4 hidrants.
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 Preveure que les lluminàries a instal·lar seran les NOVATILU MILAN M 
proposat o de característiques equivalents i, en particular, d’alta durabilitat 
(inclosos els drivers o alimentadors) i temperatura de color blanc càlid 
estable (3.000 K), tot i que el document informat assimila els nivell 
d’enllumenat a ME3b.

 El quadre elèctric d’aquest enllumenat disposarà d’espai suficient per a la 
possible incorporació futura d’equips de telecontrol.

 S’ha de canviar els arbres definits en el carrer Balmes per Casuarina 
Equisetifolia per tal de mantenir l’alineació existent davant dels números 2 
al 8 del mateix carrer.

 S’instal·larà reg localitzat en cada escocell.
 Els arbres proposats en l’aparcament del vial paral·lel al carrer de nova 

obertura, disposaran d’algun tipus de protecció per tal que els cotxes a 
l’aparcar no puguin impactar amb els troncs.

 Els escocells dels carrer Balmes tindran una mida mínima mesurada, en 
l’interior, de dos metres per dos metres. La resta d’escocells tindran el màxim 
de superfície possible sempre que es respecti l’amplada de vorera 
recomanada en el document Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà 
de Catalunya per editat per Generalitat de Catalunya, Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques.

 Es tindrà en compte els radis mínims que exigeix la normativa i s’instal·larà 
senyalització vertical en els creuaments amb el carril bici del carrer Balmes i 
Avinguda del riu Ripoll indicant perill de bicicletes.

 Hi haurà un aparcament de bicicletes amb capacitat com a mínim d’una plaça 
per cada 100 metres quadrats de sostre o fracció.

 El sobreeixidor d’aigües pluvials proposat, en cap cas es podrà situar damunt 
del carril bici del vial del riu Ripoll.

Aclariments, justificacions  o aspectes a completar al  de text refós que es 
presenti per aprovació definitiva: 

 S’haurà de justificar que el carril bici  compleix amb tot allò establert en el 
Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya.

 Valorar la protecció i permanència d’un exemplar de  pinus halepensis, en 
bon estat, de 2,10 metres de perímetre que es troba a uns a 14 metres de la 
calçada.

 S’haurà de justificar que el clavegueram existent està en bon estat i és 
suficient per a absorbir els nous cabals d’aigües residuals que genera la nova 
ordenació urbanística.

 Cal aclarir a quina xarxa general connectarà la xarxa separativa d’aigües 
pluvials.

 S’ha de justificar   la dissolució d’elements contaminat ne l’aigua que es 
pogués abocar a la llera.
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2. Sotmetre  el document formulat i l’expedient administratiu a informació 
pública per un termini d’UN MES.

3. Sol·licitar a l’ACA l’informe previst a l’article  89.7 TRLUC, sobre la solució de 
sanejament proposada als projectes d’urbanització i en cas de solució de 
sanejament col·lectiu mitjançant infraestructures previstes a la planificació 
hidrològica, ha de justificar-se el pagament de la corresponent taxa en alta.

4. Comunicar l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del PAU “carrer Cot” 
a les empreses  subministradores de perquè en el termini d’un mes es pronunciïn 
sobre el  mateix.

5. Advertir  que:

 No es durà a terme l’aprovació definitiva d’aquest document fins la publicació 
al DOGC de la Modificació puntual de PGM “PAU carrer Cot”, previ 
pronunciament favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità al text refós verificat pel Plenari municipal el 28 de gener de 
2021 atès que és aquesta publicació la que dona executivitat, és a dir, eficàcia 
jurídica, al document creador d’aquest polígon d’actuació urbanística.

 L’eficàcia de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització es 
condicionarà: a la constitució en un termini d’un any de  la garantia del 12 % 
del valor de les obres d’urbanització, resultant de l’aplicació d’allò que 
disposa  l’article 106.3 amb concordança amb el 107.3  del TRLUC. 

6. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris 
de més divulgació a la província.

7. Notificar a la titularitat de les finques i a la mercantil NOU CENTER D’ARO, 
SA,  representat  pel Sr. DADES PROTEGIDES, amb raó social Barcelona Disseny 
Urbanístic, SLP.

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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