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 2021/2
Caràcter: ordinària
Data: 19 de gener de 2021
Horari: De 10:05 h a 10.12 h.
Lloc: videoconferència

Hi assisteixen:
Sr. José María Osuna López
Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sra. Meritxell Caler Vergara
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
Sr. Oriol Mor Hernández
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
2a tinenta d’alcalde
3a tinenta d’alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
6è tinent d’alcalde
regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sra. Marian Tur Díaz
i Sra. Remedios Herrera Castillo

secretària
interventora
tècnica de Comunicació

Hi assisteixen amb veu i sense vot:
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Sr. Francisco Sánchez Sierra
i Sr. Pablo López Fernández

regidor
regidor

S’han excusat d’assistir-hi:
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.
Atesa 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
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un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir
vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i seguidament es passa a
tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia següent, i s’adopten per
unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells s’assenyali expressament
la votació efectuada i el seu resultat:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
2.1. Economia:
2.1.1. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de
LOCALRET.
3. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
3.1. Urbanisme:
3.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
i per a ús exclusiu, al C. DADES PROTEGIDES.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.
Aprovar l’acta de la sessió ordinària 2021/1 celebrada el dia 12/01/2021.
2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
2.1. Economia:
centralitzada

de

serveis

de

I.- Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i
entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres,
la contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
II.- Atès que l’Ajuntament de Ripollet està adherit al Consorci Localret, segons
acord de Ple de 30 d’abril de 2020.
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2.1.1. Adhesió a la contractació
telecomunicacions de LOCALRET.
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III.- Atès que l’Ajuntament de Ripollet té coneixement que el Consorci Localret
preveu iniciar durant el primer semestre de 2021 un nou procediment de
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu i dades de les
diputacions, els consells comarcals, ens locals i entitats dependents, que s’hi
adhereixin voluntàriament.
IV.- Vist l'interès de l’Ajuntament de Ripollet d’adherir-se a aquesta contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
V.- Vist allò que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP) estableix que les entitats locals, així com els organismes
i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada
d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
VI.- L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert, de conformitat amb el que estableixen els articles 156 i
següents de la LCSP.
VII.- El contracte es dividirà en els següents lots:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
VIII.- Atès que es preveu que el contracte tindrà una durada inicial de 2 anys,
que es podrà prorrogar, per períodes d’un mínim de 6 mesos, fins a un màxim
de 5 anys.
IX.- Vist que correspon al Consorci Localret l’adjudicació i formalització del/s
contracte/s centralitzat de serveis de telecomunicacions de veu i dades.
X.- Vist que la despesa anual de serveis de telecomunicacions de veu i dades
prevista de l’Ajuntament de Ripollet és d’un import aproximat de 62.328,55 €,
exclòs l’IVA.
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XI.- Atès que el finançament del/s contracte/s anirà a càrrec de les diputacions
provincials, consells comarcals, ens locals i entitats dependents adherits.
XII.- L’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
produirà efectes des de l’endemà de l’adopció, si és el cas, del corresponent acord
estimatori per part del Consorci Localret. Finalitzada la vigència de la
contractació centralitzada, incloses les eventuals pròrrogues, s’extingirà
l’adhesió específica al mateix.
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
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competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució
d’alcaldia número 2019/1863, de 5 de desembre.
De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent
aplicació, s’acorda:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret; en concret
als lots:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
amb sotmetiment a les següents obligacions:
a) Facilitar al Consorci Localret la informació que li sigui requerida, en relació
als serveis de telecomunicacions de veu i dades d’aquest Ajuntament de
Ripollet, dins del termini que el Consorci estableixi per a això.
b) L’adjudicació de tots els serveis de telecomunicacions de veu i dades inclosos
(lots 1 i/o 2) es realitzarà a través de la contractació centralitzada del
Consorci Localret.
La contractació d’aquests serveis podrà ser realitzada al marge d’aquesta
contractació centralitzada quan els serveis establerts no reuneixin les
característiques indispensables per satisfer les concretes necessitats de
l’Ajuntament de Ripollet. D’aquesta circumstància, si és el cas l’Ajuntament
de Ripollet informarà el Consorci Localret.
c)

Comunicar al Consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi en relació
amb l’execució del contracte de serveis, per tal que, si és el cas, procedeixi a
exigir les responsabilitats que preveu la LCSP.

e) Designar com a persona de contacte per mantenir les comunicacions que
procedeixi amb el Consorci Localret al senyor Albert Obrero Cusidó,
coordinador de l’àmbit de Presidència i Governança.
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè pugui
obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació
i consum. A tal efecte, aquest l’Ajuntament de Ripollet facilitarà a Localret les
claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
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d) Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament de
conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.
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La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió a la
contractació centralitzada referida en l’acord primer.
Tercer.- Establir que la despesa anual de serveis de telecomunicacions prevista
de l’Ajuntament és d’un import aproximat de 62.328,55 €, exclòs l’IVA.
Quart.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats
per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a principis
de 2021, i tindrà una durada inicial d’1 any) en el Pressupost d’aquest
Ajuntament.
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament al senyor alcalde, José María
Osuna López, en representació de l’Ajuntament de Ripollet per realitzar els
tràmits i adoptar les resolucions que siguin necessàries per executar els presents
acords.
Sisè.- Habilitar el Consorci Localret, encarregat del tractament, per tractar per
compte de l’Ajuntament de Ripollet responsable del tractament, les dades de
caràcter personal necessàries per dur a terme la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions.
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Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte
d'aquesta adhesió, l’Ajuntament de Ripollet, responsable del tractament, posa a
la disposició de l'encarregat del tractament, la informació que es descriu a
continuació: dades de facturació i consum de serveis de telecomunicacions, de
veu i dades actualment contractats per la corporació, que s’han d’obtenir dels
operadors de comunicacions i analitzar per a la correcta elaboració dels plecs que
han de regir la licitació.
El present acord serà efectiu durant la vigència de l’adhesió a la contractació
centralitzada. Una vegada s’extingeixi aquest període, l'encarregat del
tractament ha de retornar al responsable les dades personals cedides i detallats
en el punt anterior i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
S'autoritza el Consorci Localret perquè subcontracti part de les prestacions que
formin part de l'objecte d'aquesta contractació centralitzada. El subcontractista,
que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment
a complir les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable.
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Setè.- Notificar aquest acord al Consorci Localret.
3. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
3.1. Urbanisme:
3.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda i per a ús exclusiu, al C. DADES PROTEGIDES.
Antecedents de fet
Primer.- En data 14 de gener de 2020, la senyora DADES PROTEGIDES,
mitjançant escrit al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 629,
sol·licita autorització per instal·lar una reserva d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu pels vehicles amb matrícula DADES
PROTEGIDES en el carrer DADES PROTEGIDES.
Segon.- En data 20 de gener mitjançant correu electrònic la interessada
presenta documentació complementària.
Tercer.- En data 6 de febrer de 2020, la Policia local d’aquesta Corporació ha
emès informe del següent tenor literal:
<< Si la persona que sol·licita la reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda reuneix les condicions exigides per llei, per part d’aquesta
Policia Local no hi ha inconvenient en que es concedeixi una reserva
d’estacionament en el carrer DADES PROTEGIDES de Ripollet, justament després
i, segons el sentit de la marxa, de l’arbre existent davant de l’immoble del núm.
13 del mateix carrer.

La reserva s’ha de senyalitzar amb un senyal S-17, amb un pictograma
senyalitzant perquè és la referida reserva i amb un caixetí on s’ha d’especificar
la matrícula dels vehicles autoritzats.

- La calçada s’ha de pintar de color blau, amb una línia delimitadora de
10 centímetres en blanc i el pictograma de reserva per a persones amb
mobilitat reduïda en mig de l’estacionament, també en color blanc, essent la
totalitat de les dimensions de dita zona reservada de cinc (5) metres lineals de
longitud.
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Significar que la senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, és per compte del sol·licitant i s’ha de tenir en compte que
sempre s’ha de senyalitzar de la següent manera:
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Per últim significar que de l’anteriorment exposat queda supeditat a l’aprovació
per la Junta de Govern Local i que la persona sol·licitant queda assabentada de
tot l’exposat, restant aquesta conforme. >>
Quart.- D’acord amb la documentació aportada en l’expedient l’interessat
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.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació,
l’informe de la Policia Local, i, en exercici de les competències que atribueix
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en tant que competència delegada a la Junta de Govern Local, segons consta en
el punt Cinquè, apartat 4.b) de la resolució d’alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de
desembre, S’ACORDA:
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Primer.- Exp. 2020/215. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats
en el codi de circulació i ordenances municipals, a la senyora DADES
PROTEGIDES, a la instal·lació d’una reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda i d’ús exclusiu pels vehicles matrícules DADES PROTEGIDES, al
carrer DADES PROTEGIDES, (justament després i, segons el sentit de la marxa,
de l’arbre existent davant de l’immoble del núm. 13 del mateix carrer), amb una
llargària de 5 ml, d’acord amb la sol·licitud presentada i 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 (telf. 935046006)
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.
Segon.- Atorgar llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial d’un bé
de domini públic) a la senyora DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES
amb una llargària de 5 ml. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense
perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d’interès públic.
Tercer.- Donar d’alta la reserva d’estacionament en el padró municipal de guals
i reserves.

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

5cd34f7ad25f4005800fe29129da7da1001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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

Cinquè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,
podeu interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que aprovà l’acte, 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, 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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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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