
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 2021/37
Caràcter: ordinària
Data: 26 d'octubre de 2021
Horari: 10.06 a 10.15 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

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 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

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

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Contracte menor de serveis per al control sanitari dels establiments 
alimentaris minoristes i de restauració del municipi de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials: 

4.1.1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a entitat 
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de 
menjador escolar pel curs 2021-2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat Club Bàsquet Gassó Femení, per a activitats esportives.

5.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet, per a activitats esportives.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte tècnic global 
del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del 
marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte tècnic global 
del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del 
marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, fase II.

6.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 3, de les obres de dotar de rotondes 
per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers 
Indústria i del Riu.

6.1.4. Declaració de prohibició de contractar les mercantils CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, SAU I DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL, amb 
l’Ajuntament de Ripollet.
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6.1.5. Declaració de prohibició de contractar de la mercantil RIGEL OVER, SL, amb 
l’Ajuntament de Ripollet.

6.1.6. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil POLAR STATE, SL.

Urgència:

7. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

7.1. Serveis Socials:

7.1.1. Aprovació de la relació provisional de les beques de material escolar del 
curs 2021-2022.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/36, corresponent al dia 19 d’octubre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats del Decret d’Alcaldia 2021/1639, de 7 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Projecte del Programa treball i formació línies DONA i MG45 del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), d’acord amb les bases reguladores i a la 
convocatòria per a l’any 2021, per a la contractació de 4 persones per a la línia 
DONA, 4 persones per a la línia MG45, 1 persona tècnica d’acompanyament i per 
a la realització de les accions formatives que inclou el projecte, a executar durant 
el període de desembre 2021 a novembre 2022, i la sol·licitud de la subvenció de 
182.874,08 euros, per a l’execució d’aquestes actuacions.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Contracte menor de serveis per al control sanitari dels establiments 
alimentaris minoristes i de restauració del municipi de Ripollet.

Fets 

1. El 3 de setembre de 2021, la coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, emet 
informe de necessitat, del servei de control sanitari dels establiments 
alimentaris minoristes i de restauració del municipi, i que la tècnica de Salut 
Pública, no té com a funció competencial la inspecció i control 
d’establiments, tot i ser una necessitat incipient es valora externalitzar 
aquest servei per a posteriorment valorar si cal implantar-lo de forma 
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definitiva o no. Per tant l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per 
a realitzar la prestació objecte de contracte.

2. Al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la  
coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, conforme no s’està alterant 
l’objecte del contracte, per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació.

3. Com consta documentat a l’expedient, s’ha sol·licitat ofertes a tres empreses 
especialitzades en aquest sector: COBAC, SA, HIGIENICS, SCP i AFIA 2005, 
SL.

4. El preu de licitació era de 9.225,00 € (sense incloure l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 21 
de juliol. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents:

 COBAC, SA, presenta un pressupost de 7.750,00 € (sense IVA 21 %), 
l’import amb l’IVA 9.377,50 euros.

 HIGIENICS, SCP, presenta un pressupost de 7.300,00 € (sense IVA 21 %), 
l’import amb l’IVA 8.833,00 euros.

 AFIA 2005, SL, presenta un pressupost de 8.375,00 € (sense IVA 21 %), 
l’import amb IVA 10.133,75 euros.

5. El 23 de juliol de 2021, la tècnica de Salut Pública, emet informe de valoració 
d’ofertes, que consta en l’expedient administratiu, del qual es desprèn que 
l’oferta més avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament és la presentada 
per l’empresa HIGIENICS, SCP, que compleix les condicions i requisits que 
s’exigeixen, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import de 
7.300,00 euros, més la quantitat de 1.533,00 euros en concepte d’IVA (21 
%), amb un import total de 8.833,00 euros, IVA inclòs. S’incorpora en 
l’expedient administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

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

“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.”
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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. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
303.311.22698–Actuacions per a la salut pública del municipi, del Pressupost 
municipal per als exercicis 2021 i 2022.

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.

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

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar d’un servei per al control sanitari dels 
establiments alimentaris minoristes i de restauració del municipi de Ripollet.

2. Adjudicar, a l’empresa HIGIENICS, SCP, amb NIF J66626409, el servei per al 
control sanitari dels establiments alimentaris minoristes i de restauració del 
municipi de Ripollet.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 7.300,00 euros, més la 
quantitat de 1.533,00 euros en concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 
8.833,00 euros, IVA inclòs, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 303.311.22698–Actuacions per a la salut pública del municipi, del 
Pressupost Municipal per als exercicis 2021 i 2022, amb els imports següents:

Any 2021 per un import de 2.180,00 euros més la quantitat de 457,80 euros en 
concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 2.637,80 euros.
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Any 2022 per un import de 5.120,00 euros més la quantitat de 1.075,20 euros 
en concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 6.195,20 euros.

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, amb indicació dels recursos que es puguin interposar.

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

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

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

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

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

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a 
entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts 
individuals de menjador escolar pel curs 2021-2022.

Fets 

1. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat; i 
que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

2. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades 
competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria 
d’ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar 
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament, i fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la 
possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador 
i els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques o de 
situació geogràfica de l’alumne/a.

3. La clàusula primera del conveni per a la delegació de competències entre el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
signat el 30 de setembre de 2016, estableix que el Consell Comarcal 
assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que 
es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament 
d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no 
els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. Es valoraran les 
condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti 
així com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris 
que estableixi el Departament d’Ensenyament.

4. El conveni esmentat anteriorment s’ha completat amb una addenda de 
modificació relativa a l’apartat III “Prestació del servei escolar de transport” de 
la clàusula Segona “Servei escolar de transport”, a l’apartat V “Prestació del 
servei escolar de menjador” de la clàusula Tercera “Servei escolar de menjador”, 
a la clàusula onzena "Protecció del menor” i a clàusula dotzena 
"Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal”.
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5. En virtut de l’addenda indicada i en general per l’aplicació de la Llei orgànica 
3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament europeu del dia 27 d’abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, serà el responsable del tractament de les dades 
personals i s’establirà una relació de coresponsabilitat en el tractament amb 
les altres administracions signats d’acord amb l’article 26 del RGPD (UE) 
2016/679. A més, es preveuen adoptar totes les mesures tècniques i 
organitzatives per assegurar l’aplicació dels principis de protecció de les 
dades per poder complir els requisits de la normativa vigent i garantir els 
drets de les persones interessades. 

6. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els 
consells comarcals, poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels 
serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

7. La Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que correspon 
als ens supramunicipals entre d’altres: programar els serveis en llur àmbit 
territorial, d’acord amb els criteris de planificació i coordinació de la 
Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials. 
Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i el recursos propis de 
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats 
socials de la població de llur àmbit territorial.

8. Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

 Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en 
llur àmbit territorial.

 Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació 
als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir 
accés.

 Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les 
situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu 
entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de 
Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció 
de dades.

 Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu 
i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne 
l’avaluació.

 Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors.

 Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 Gestionar prestacions d’urgència social.
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 Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit 
municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

9.  El 5 de març de 2021, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d’Educació ha comunicat al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, els Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius, sufragats amb fons públics per al 
curs escolar 2021-2022.

10. El 24 de març de 2021, la Comissió Permanent del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, va aprovar, en sessió extraordinària, l'acord 
CPE/6/33/2021, d’aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament dels 
ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon 
cicle d’educació infantil,  de centres educatius sufragats amb fons públics del 
Vallès Occidentals, per al curs escolar 2021-2022.

11. Les esmentades Bases citen literalment:

“15a. Entitats col·laboradores

Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'òrgan 
concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, entregui i distribueixi els 
fons públics als beneficiaris quan així s'estableixi a les bases reguladores, o 
col·labori en la gestió de la subvenció sense que es produeixi la prèvia entrega i 
distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del 
seu patrimoni.

En tot cas, de conformitat amb l’establert en aquestes bases, es consideren entitats 
col·laboradores en la gestió de la subvenció:

 Els ajuntaments que hagin sol·licitat actuar com a entitat col·laboradora en la 
distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts, per tots l’alumnat resident al seu 
municipi.

 Els centres escolars o les AMPA on està escolaritzat l’alumnat amb ajuts 
atorgats, en el cas que l’ajuntament corresponent al municipi on estiguin 
residint l’alumnat becat no hagi sol·licitat actuar com a entitat col·laboradora.

Les entitats anteriors, no hauran d’incórrer en cap de les circumstàncies previstes en 
l’article de 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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16a Pagaments

16.1. El Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als 
municipis on estiguin ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar com a 
entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts.

Les baixes, altes i trasllats dels ajuts garantits seran abonats segons les seves dates 
de moviment que han d’estar permanentment actualitzades a l’aplicació 
informàtica.

El Consell Comarcal aprovarà la realització de pagaments parcials, tots ells dins 
l’any 2022 i segons el tipus d’ajut assignat i els moviments de baixes, altes, trasllats, 
etc.

La forma de pagament a l’Ajuntament que actua com a entitat col·laboradora podrà 
ser:

A. En concepte de bestretes:

 1a bestreta per un import corresponent al 40 % del màxim previst del total del 
curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un cop finalitzat 
el primer quadrimestre del curs (mesos de setembre, octubre, novembre i 
desembre).

 2a bestreta per un import corresponent al 20% del màxim previst del total del 
curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un cop finalitzat 
el mes de febrer.

 3a bestreta per un import corresponent al 15% del màxim previst del total del 
curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un cop finalitzat 
el mes d’abril.

 4r pagament–liquidació per la diferència de l’import total pagat amb la 
justificació presentada, a liquidar un cop finalitzat el curs escolar.

B. Per l’import corresponent de despesa real justificada:

 1r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels mesos 
de setembre, octubre, novembre i desembre; a liquidar un cop finalitzat el 
primer quadrimestre del curs.

 2n pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels mesos 
de gener i febrer; a liquidar un cop finalitzat el mes de febrer.

 3r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels mesos 
de març i abril; a liquidar un cop finalitzat el mes d’abril.

 4r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels mesos 
de maig i juny; a liquidar un cop finalitzat el curs escolar.
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Els ajuntaments corresponents hauran de informar al Consell Comarcal abans de 
l’inici de curs a quina de les formes de pagament s’ajusten i no podrà modificar-se 
en tot el curs escolar, també hauran de mantenir actualitzada la base de dades dels 
beneficiaris a l’aplicació informàtica “Administració Ajuts de Menjador Escolar 
CCVOC”.

16.2. En el cas que l’ajuntament no hagi sol·licitat actuar com a entitat 
col·laboradora, els pagaments dels ajuts es faran directament als centres escolars o 
a les AMPA, que actuaran com a entitats col·laboradores, sense que superi en cap 
cas el preu màxim autoritzat pel Departament d’Educació.

El Consell Comarcal aprovarà la realització de pagaments parcials, el primer d’ells 
dins l’any 2021 i la resta de pagaments dins l’any 2022, segons el tipus d’ajut 
assignat i els moviments de baixes, altes, trasllats, etc.”

12. El 13 d’octubre de 2021, emet informe tècnic la cap de Serveis Socials, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

1. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la 
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.

2. L’art.159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

3. La Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials.

4. L’Acord CPE/6/33/2021, d’aprovació de les Bases reguladores per a 
l'atorgament dels ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament 
obligatori i de segon cicle d’educació infantil,  de centres educatius sufragats 
amb fons públics del Vallès Occidentals, per al curs escolar 2021-2022.

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

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

ACORDS

1. Sol·licitar, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a entitat 
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de 
menjador escolar pel curs 2021-2022, i dels àpats de l’alumnat matriculat en 
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centres d’educació especial que s’aixopluguen a les Bases de Concertació amb el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental.

2. Facultar, la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament, perquè pugui signar 
tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per 
possibles errors materials, si es donés el cas.

3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat Club Bàsquet Gassó Femení, per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
684,64 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat Club 
Bàsquet Gassó Femení, per tal de finançar el:

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

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

3. El 27 i 29 de març de 2021, l’entitat va presentar, mitjançant les instàncies 
amb números de registre d’entrada 2021/4432-4433-4479-4480, 
documentació justificativa de despeses. Per error, a la instància de 27 de 
març de 2021, registre d’entrada 2021/4442, les va presentar del programa 
3 i el programa 6 quan, en realitat, l’entitat només havia sol·licitat i se li 
havia concedit subvenció pel programa 3, d’acord amb l’acta d’adjudicació de 
subvencions esportives de 2020, de 19 de desembre de 2020. Amb la 
instància de 29 de març de 2021, registre d’entrada 2021/4479, l’entitat 
presenta justificació del programa 3 objecte del present expedient, quedant 
el referit error esmenat.
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4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021 es reuneix la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.

5. Durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar la 
documentació presentada i en data 10 de maig de 2021, es requereix a 
l’entitat la presentació d’aquesta documentació complementària, mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5395.

6. El 14 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021/7608.

7. Revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de la 
justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures i 
justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes subvencionables 
sumen un total de 5.111,21 €, segons la relació que consta en l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada.

8. El 30 de setembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant la instància amb número de 
registre d’entrada 2021/15918.

9. Revisada la documentació complementària rectificativa, es comprova que les 
modificacions no afecten als imports justificats. Igualment la despesa és 
adequada a la finalitat de la subvenció atorgada.

10. El 8 d’octubre de 2021, emeten informe tècnic el coordinador de l’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari, el cap d’unitat d’Equipaments i la cap d’unitat 
Administrativa de Desenvolupament Comunitat, el qual consta incorporat en 
l’expedient administratiu, del qual es desprèn que la quantitat justificada en 
conceptes subvencionables presentats per l’entitat ascendeix a la suma de 
5.111,21 €.

Fonaments de dret

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

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

3. El  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal de Catalunya.
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4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet –BGS, 
aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de 27 de setembre de 2018.

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Club Bàsquet Gassó 
Femení, corresponents al PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES 
ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS, amb NIF 
G60432739, per un import de 5.111,21 €, pel qual es va aprovar una subvenció 
de 684,64 €.

2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import de 342,32 €, ja que 
algunes AMPA i entitats van rebre una bestreta del 50 % de la subvenció, en 
règim de concurrència competitiva 2020, per a activitats esportives:

 Import atorgat: 684,64 €
 Import justificat: 5.111,21 €
 Import obligació: 684,64 €
 Import bestreta: 342,32 €
 Import a pagar: 342,32 €

3. Notificar aquest acord a l’entitat Club Bàsquet Gassó Femení i donar compte 
als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

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

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

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

5.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet, per a activitats esportives.

Fets 

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
4.354,99 € (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat 
Club Patinatge Artístic Ripollet, per tal de finançar els programes següents:

 PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT 
ESCOLAR.

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

 PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.
 PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 

ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER 
AL MUNICIPI.

 PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A ENTRENADORS/ES, 
MONITORS/ES I PERSONES VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, 
DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

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

3. El 15 de març de 2021, l’entitat va presentar, mitjançant les  instàncies amb 
números de registre d’entrada 2021/3608-3609, documentació justificativa 
de despeses.

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

5. Durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar la 
documentació presentada i en data 10 de maig de 2021, es requereix a 
l’entitat la presentació d’aquesta documentació complementària, mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5384.

6. El 17 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021/7706.

7. Revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de la 
justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures i 
justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes subvencionables 
sumen un total de 42.593,12 €, segons la relació que consta en l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada.

8. El 22 de setembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant les instàncies amb números de 
registre d’entrada 2021/15467-15468-15470-15471.

9. Revisada la documentació complementària rectificativa, es constata que 
existeixen algunes diferències en els següents programes respecte a la 
documentació valorada per la comissió i es corregeixen i/o actualitzen alguns 
aspectes després de les indicacions de la unitat d’intervenció:
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PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR.

 La nova relació de despeses presentada per l’entitat, suposa un 
increment de l’import total de les despeses considerades 
subvencionables. El nou import de despeses subvencionables ascendeix 
a 1.432,74 €.

 Les despeses imputades de gravadora dels cd i projector no es poden 
considerar subvencionables, per ser béns material inventariables. Per 
tant, s’han de descomptar els imports de 20,99 € i 58,64 € de l’import 
subvencionable.  El nou import de despeses subvencionables ascendeix 
a 1.353,11 €.

 La despesa referent a una bàscula es considera subvencionable, per ser 
un material utilitzable per al control dels esportistes en la seva 
preparació física.

 Les despeses referents a termòmetres es consideren subvencionables, 
tenint en compte que, durant l’any 2020 i amb motiu de la pandèmia 
generada per la COVID-19, l’entitat estava obligada per normativa a 
controlar la temperatura corporal dels seus esportistes.

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

 Existeixen alguns errors de transcripció de la informació en la taula de 
despeses de personal presentada per l’entitat, que suposen que l’import 
total passi a ser de 34.194,87 €.

 L’entitat declara el pagament de les quotes de la Seguretat Social que no 
estan acreditats. Per tant, l’import total de les despeses de personal es 
veu disminuït i passa a ser de 33.115,65 €.

 Tenint en compte que l’entitat imputa a aquest programa el 60 % de les 
despeses de personal, la despesa de personal subvencionable és de 
19.869,39 €.

 Del pagament de la factura LL1017/2020, no existeix l’acreditació de 
pagament de dos albarans de 5 € i 75 €. Per tant, es descompta aquest 
import al total de despeses materials subvencionables. El nou import 
ascendeix a 5.518,75 €.

 El nou import total de despeses subvencionables és 25.388,14 €.

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

 Existeixen alguns errors de transcripció de la informació en la taula de 
despeses de personal presentada per l’entitat, que suposen que l’import 
total passi a ser de 34.194,87 €.
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 L’entitat declara el pagament de les quotes de la Seguretat Social que no 
estan acreditats. Per tant, l’import total de les despeses de personal es 
veu disminuït i passa a ser de 31.867,36 €.

 Tenint en compte que l’entitat imputa a aquest programa el 40 % de les 
despeses de personal, la despesa de personal subvencionable és de 
12.746,94 €.

 L’apartat de Difusió de les bases de la convocatòria de les subvencions 
esportives 2020, diu literalment: “En totes les activitats que hagin estat 
objecte d’ajut, l’entitat organitzadora farà constar la col·laboració de 
l’Ajuntament amb la fórmula: Amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet i el 
logotip oficial de l’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb els models tipogràfics”. 
Les despeses justificades per part de l’entitat referents a material 
esportiu i equipacions obligatòries són considerades per part del personal 
tècnic de l’àrea d’esports com a despeses subvencionables ja que  es 
consideren materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat del 
programa i no es considera material publicitari ni de cartelleria d’una 
activitat o acte puntual i, per tant, no és imprescindible la publicitat de 
col·laboració amb l’Ajuntament.

 La despesa de 145 € presentada per part de l’entitat referent a l’Hotel I 
Trofeu Nacional Cunit, es paga amb una targeta bancària que no 
s’acredita que sigui de titularitat del club. Per tant, es descompta aquest 
import al total de despeses materials subvencionables. El nou import 
ascendeix a 2.375 €.

 Amb la despesa de 85 € presentada per part de l’entitat referent a l’Hotel 
I Trofeu Torredembarra, no s’acredita la vinculació amb el club de la 
persona que es va allotjar a l’hotel. Per tant, es descompta aquest import 
al total de despeses materials subvencionables. El nou import ascendeix 
a 2.290,41 €.

 El nou import total de despeses subvencionables és 15.037,35 €.

PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A ENTRENADORS/ES, 
MONITORS/ES I PERSONES VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, DE 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 Els imports atorgats a cada programa responen a l’aplicació de les 
fórmules establertes a les bases de la convocatòria. En el programa 
número 7 l’entitat presenta justificacions de les formacions d’una de les 
seves monitores. Cal tenir en compte que, per tal de no excedir la quantia 
màxima assignada al programa (era 120 € per persona al complir la 
vinculació de + de 3 anys), l’import màxim a subvencionar per a la 
formació cada persona monitora es veu reduït en un 1,75 %, quedant en 
aquest cas en 117,89 € per persona.

 No es considera subvencionable la factura número 224 de World Skate, 
per ser una factura corresponent a l’any 2019. Per tant, es descompta 
aquest import al total de despeses subvencionables. El nou import 
subvencionable és 229,10 €.
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 Com que l’import subvencionat no pot superar el 50 % del cost del 
programa, l’import subvencionable és 114,55 €.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les justificacions de despeses presentades per l’entitat Club Patinatge 
Artístic Ripollet, amb NIF G59735969, per als programes que es desglossen a 
continuació:
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PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR:

 Import atorgat: 666,67 €
 Import justificat: 1353,11 €

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

 Import atorgat: 2.186,44 €
 Import justificat: 25.388,14€

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES:

 Import atorgat: 983,99 €
 Import justificat: 15.037,35 €

PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A ENTRENADORS/ES, MONITORS/ES 
I PERSONES VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, DE L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET:

 Import atorgat: 117,89 €
 Import justificat: 229,10 €

2. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports que es relacionen a 
continuació, ja que algunes AMPA i entitats van rebre una bestreta del 50 % de 
la subvenció, en règim de concurrència competitiva 2020, per a activitats 
esportives:

PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR:

 Import atorgat: 666,67 €
 Import justificat: 1.353,11 €
 Import obligació: 666,67 €
 Import bestreta: 333,34 €
 Import a pagar: 333,33 €

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

 Import atorgat: 2.186,44 €
 Import justificat: 25.388,14 €
 Import obligació: 2.186,44 €
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 Import bestreta: 1.093,22 €
 Import a pagar: 1.093,22 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES:

 Import atorgat: 983,99 €
 Import justificat: 15.037,35 €
 Import obligació: 983,99 €
 Import bestreta: 491,99 €
 Import a pagar: 492 €

PROGRAMA 7: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A ENTRENADORS/ES, MONITORS/ES 
I PERSONES VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, DE L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET:

 Import atorgat: 117,89 €
 Import justificat: 229,10 €
 Import obligació: 114,55 €
 Import bestreta: 58,95 €
 Import a pagar: 55,60 €

3. Anul·lar la part no justificada (200,00 €), de l’import disposat pel programa 
4 a favor de Club Patinatge Artístic Ripollet.

4. Notificar aquest acord a l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet i donar 
compte als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
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 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte 
tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al 
polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal i per l’arquitecte tècnic municipal, a les que executa 
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, de les obres del Projecte tècnic global del Pla 
d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge 
esquerre del riu Ripoll de Ripollet, per un import de 414.209,28 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 414.209,28 € i aprovar el seu pagament 
a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.

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 el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
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 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte 
tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al 
polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, fase II.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal i per l’arquitecte tècnic municipal, a les que executa 
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, de les obres del Projecte tècnic global del Pla 
d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge 
esquerre del riu ripoll de Ripollet, fase II, per un import de 205.383,45 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 205.383,45 € i aprovar el seu pagament 
a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.

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 el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
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 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

6.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 3, de les obres de dotar de 
rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la 
confluència dels carrers Indústria i del Riu.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal i per l’arquitecta tècnica, a les que executa l’empresa 
ASFALTOS BARCINO, SL, de les obres de dotar de rotondes per a la reducció 
d’accidents i millora de la circulació a la confluència dels carrers Indústria i del 
Riu, per un import de 24.147,03 €. 

2. Reconèixer l’obligació per import de 24.147,03 € i aprovar el seu pagament a 
la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.

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 el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha 
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
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 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

6.1.4. Declaració de prohibició de contractar les mercantils CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, SAU I DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL, amb 
l’Ajuntament de Ripollet.

Fets 

1. El 22 de juny de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar incoar un 
procediment per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar amb 
l’Ajuntament de Ripollet, les empreses CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
SAU (en endavant CONSTRAULA), amb NIF A58142639 i DIMAS, EMPRESA 
D’INSERCIÓ SOCIAL, SL (en endavant DIMAS), amb NIF B63752851, que 
s’havien compromès a constituir una UTE en cas de resultar adjudicatàries, 
de conformitat amb el que es disposa a l’art. 71.1.e) LCSP, per haver 
incorregut en falsedat a l’efectuar la declaració responsable presentada en la 
seva oferta, doncs en ella s’afirmava que disposaven en la seva plantilla d’una 
persona aturada de llarga durada, de dues persones joves en recerca de 
primera ocupació, d’una dona titular del carnet de família monoparental, de 
tres persones majors de 45 anys i de tres persones amb diversitat o 
discapacitats, i s’havia comprovat, per part de la Mesa, que no disposaven de 
la persona d’aturada de llarga durada ni de la dona titular del carnet de 
família monoparental, que els dos joves en recerca de primera ocupació són 
contractes temporals i que de les tres persones amb diversitat o discapacitats 
també n’hi ha una amb contracte temporal.

En el mateix acord, s’atorgava un tràmit d’audiència a les persones 
interessades pel termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
notificació de l’acord.

2. El 29 de juny de 2021, es va procedir a efectuar la notificació de l’anterior 
acord, tant a CONSTRAULA com a DIMAS.

3. El 5 de juliol de 2021, CONSTRAULA sol·licita a l’Ajuntament de Ripollet, tenir 
vista de l’informe jurídic emès en relació amb l’expedient.
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4. El 13 de juliol de 2021, CONSTRAULA presenta un escrit d’al·legacions contra 
l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de juny 
d’enguany, pel que se l’incoava expedient per a la declaració de prohibició de 
contractar amb l’Ajuntament de Ripollet.

5. El 19 de juliol de 2021, es donà trasllat a CONSTRAULA de l’informe jurídic 
obrant a l’expedient.

6. El 21 de juliol de 2021, DIMAS presenta un escrit d’al·legacions contra l’acord 
pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de juny d’enguany, pel 
que se l’incoava expedient per a la declaració de prohibició de contractar amb 
l’Ajuntament de Ripollet.

7. El 28 de juliol de 2021, la TAG de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Ripollet, 
emet informe en relació a les al·legacions presentades per ambdues 
mercantils, el qual consta incorporat a l’expedient, amb les consideracions" 
jurídiques del següent tenor literal:

“Primera.- Tractament conjunt dels dos escrits d’al·legacions
Donat que les al·legacions presentades per Dimas, Empresa d’Inserció Social, SL, són 
pràcticament una còpia literal de les presentades per Constraula Enginyeria i Obres, 
SA, fins al punt que s’afirma que es va sol·licitar l’aportació de l’informe jurídic quan 
aquesta sol·licitud la va fer CONSTRAULA i no DIMAS, en virtut del principi 
d’economia processal, es tractaran conjuntament en aquest mateix informe.

Segona.- Termini per formular al·legacions
El termini d’audiència atorgat era de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
notificació de l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny 
de 2021.

Tenint en compte que l’acord es va notificar a les dues empreses el 29 de juny, el 
termini d’audiència finalitzà el 13 de juliol de 2021. No obstant, en el cas de 
CONSTRAULA, atès que en data 5 de juliol havia sol·licitat tenir accés a l’informe 
jurídic per a formular les seves al·legacions, en aquella data va restar interromput 
el termini de 10 dies, tornant a reprendre a partir del 19 de juliol, data en la que se 
li va donar accés.

De tot l’exposat hem de concloure que mentre les al·legacions de CONSTRAULA es 
varen presentar dins del termini legalment conferit, les de DIMAS han estat 
presentades fora de termini.

Tercera.- Contingut de les al·legacions
Els motius d’al·legació formulats per ambdues recurrents es basen, en primer lloc, 
en la indefensió provocada pel fet de no haver posat a disposició l’informe jurídic 
obrant a l’expedient. No obstant i com ja s’ha dit, DIMAS en cap moment l’ha 
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sol·licitat i, pel que fa a CONSTRAULA, el termini per formular al·legacions, com no 
podia ser d’altra manera, va restar interromput des de la sol·licitud de l’informe i 
fins que aquest es va aportar.

En segon lloc, consideren que la noció de falsedat a considerar ha de ser la que resulti 
del Codi Penal per després afirmar que no han incorregut en un delicte de falsedat 
documental. 

En tercer lloc, demanen que s’atribueixi la responsabilitat que pertoqui a cadascuna 
de les empreses segons les afirmacions fetes per elles de manera que la falsedat 
quant als grups A i E s’ha d’imputar a CONSTRAULA i la dels grups B i C a DIMAS. Per 
últim, argumenten els motius pels quals la declaració responsable no concorda amb 
la realitat.

Al respecte val a dir, en primer lloc, que si bé és cert que la contractista no ha 
presentat documents falsos segons la definició donada pel Codi Penal, no és menys 
cert que va efectuar, en una declaració responsable, una sèrie d’afirmacions que no 
eren certes, amb el propòsit d’obtenir una puntuació superior a la que realment li 
correspondria, en concret, va rebre 5 punts més dels que li correspondrien, els quals 
varen ser determinants per tal que la Mesa considerés la seva oferta com la que 
millor relació qualitat-preu tenia.

En conseqüència i donat tot l’exposat, la tècnica que subscriu considera  que l’òrgan 
de contractació va actuar correctament a l’excloure de la licitació, les empreses 
DIMAS i CONSTRAULA, presentades sota la forma de compromís d’UTE.

Quarta.- Contingut de l’art. 71.1.e) LCSP
No obstant l’anterior i, en relació a l’expedient incoat per declarar la prohibició de 
contractar, cal aclarir que l’art. 71.1.e) LCSP fa referència al fet que s’hagi incorregut 
en falsedat al efectuar la declaració responsable a la que fa referència l’article 140 
del mateix cos legal o al facilitar altres dades relatives a capacitat i solvència, o haver 
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació 
prevista a l’article 82.4 i 343.1 que fan referència a les variacions en la classificació 
empresarial.

La declaració responsable prevista a l’article 140 LCSP fa referència al compliment 
dels requisits previs per a participar en la licitació. No es contempla doncs, a l’article 
71.1.e) la falsedat en declaracions responsables relatives als criteris que han de ser 
objecte de valoració. Per tant, no estant tipificada com a causa de prohibició de 
contractar, no serà possible aplicar-la.”

Fonaments de dret

1. Els articles 71 a 73 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es traslladen  l’ordenament jurídic espanyol les 
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014/(LCSP).

2. L’art. 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (PACAP).

3. Els art. 19 i 20 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP).

4. L’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.

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

ACORDS

1. Estimar les al·legacions presentades per la mercantil CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, SAU, amb NIF A58142639 i la mercantil DIMAS, EMPRESA 
D’INSERCIÓ SOCIAL, SL, amb NIF B63752851, en el sentit de sobreseure 
l’expedient incoat per a la declaració de l’existència de causa de prohibició de 
contractar amb l’Ajuntament de Ripollet.

2. Notificar aquest acord a les mercantils CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
SAU i DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL.

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

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
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 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

6.1.5. Declaració de prohibició de contractar de la mercantil RIGEL OVER, 
SL, amb l’Ajuntament de Ripollet.

Fets 

1.  El  8 de juny de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar incoar procediment 
per declarar, si escau, la prohibició de contractar de l'empresa RIGEL OVER, 
SL, amb NIF B64460738, amb l’Ajuntament de Ripollet, de conformitat amb 
el que es disposa a l’art. 71.1.e) LCSP, per haver incorregut en falsedat a 
l’efectuar la declaració responsable presentada en la seva oferta, doncs en 
ella s’afirmava que disposava en la seva plantilla de dues persones joves en 
recerca d’ocupació i d’una altra persona amb diversitat o discapacitats quan 
no era cert.

En el mateix acord, s’atorgava un tràmit d’audiència a la interessada pel 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de 
l’acord.

2. El 16 de juny de 2021, dins de termini conferit a l’efecte, la mercantil RIGEL 
OVER, SL, amb NIF B64460738, ha presentat un escrit d’al·legacions.

3. El 25 de juny de 2021, la TAG de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Ripollet, 
emet informe en relació a les al·legacions presentades per la mercantil RIGEL 
OVER, SL, el qual consta incorporat en l’expedient, amb les consideracions 
jurídiques del tenor literal següent:

“Primera.- El motiu d’al·legació formulat per Rigel Over, SL, es basa en el fet que, 
en ser la prohibició de contractar una mesura restrictiva de drets, per aplicar-se cal 
que l’actuació del contractista hagi consistit en la presentació de documents falsos, 
i fa referència, per tal de fonamentar la seva posició, a les sentències del Tribunal 
Suprem d’11 de març de 2007 (RJ 2007 5843) i de 18 de maig de 2011 (RJ 2011, 
4440).

Al·lega que no ha incorregut en un delicte de falsedat documental tal i com ve 
tipificat al Codi Penal, ni tant sols en una falsedat material, doncs, per una banda va 
presentar un compromís de contractació de joves en recerca de primera ocupació i, 
per altra banda, va aportar la documentació laboral d’una treballadora que té 
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reconeguda legalment la discapacitat, la qual, tot i que està contractada per Bigas 
Grup, SL, forma part del grup empresarial Rigel Over, SL.

Al respecte val a dir, en primer lloc, que si bé és cert que la contractista no ha 
presentat documents falsos, no és menys cert que va efectuar, en una declaració 
responsable, una sèrie d’afirmacions que no eren certes, amb el propòsit d’obtenir 
una puntuació superior a la que realment li correspondria, en concret, va rebre 3 
punts els quals varen ser determinants per tal que la Mesa considerés la seva oferta 
com la que millor relació qualitat-preu tenia.

En segon lloc, no pot pretendre considerar una treballadora contractada per una 
altra empresa del grup empresarial com a treballadora pròpia, doncs tot i pertànyer 
al mateix grup es tracta d’empreses diferents amb  personalitat jurídica pròpia, i si 
aquestes empreses, segons reiterada jurisprudència, poden concórrer en una 
mateixa licitació sense que es pugui considerar que hi hagi pràctica col·lusòria, és 
evident que els treballadors d’una d’elles, que no ha concorregut a la licitació, no 
poden ser utilitzats per l’altra amb l’objectiu d’obtenir una major puntuació de la 
seva oferta.

En conseqüència i donat tot l’exposat, la tècnica que subscriu considera  que l’òrgan 
de contractació va actuar correctament a l’excloure l’empresa Rigel Over, SL, de la 
licitació.

Segona.- No obstant l’anterior i, en relació a l’expedient incoat per declarar la 
prohibició de contractar, l’art. 71.1.e) LCSP fa referència al fet que s’hagi incorregut 
en falsedat al efectuar la declaració responsable a la que fa referència l’article 140 
del mateix cos legal o al facilitar altres dades relatives a capacitat i solvència, o haver 
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació 
prevista a l’article 82.4 i 343.1 que fan a les variacions en la classificació 
empresarial.

La declaració responsable prevista a l’article 140 LCSP fa referència al compliment 
dels requisits previs per a participar en la licitació. No es contempla doncs, a l’article 
71.1.e) la falsedat en declaracions responsables relatives als criteris que han de ser 
objecte de valoració. Per tant, no estant tipificada com a causa de prohibició de 
contractar, no serà possible aplicar-la”.
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Fonaments de dret

1. El articles 71 a 73 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014 (LCSP).

2. L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (PACAP).

3. Els articles 19 i 20 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP).

4. L’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.

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

ACORDS

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la mercantil RIGEL OVER, 
SL, amb NIF B64460738, en el sentit de sobreseure l’expedient incoat per la 
declaració de l’existència de causa de prohibició de contractar amb l’Ajuntament 
de Ripollet, en no ser la declaració responsable en la que havia comès falsedat la 
contractista, la prevista a l’art. 140 LCSP i, en conseqüència, no ser d’aplicació el 
que es disposa a l’art. 71.1.e) LCSP, d’acord amb l’informe emès per la TAG de 
Serveis Jurídics, de 25 de juny de 2021.

2. Iniciar expedient per a la imposició, a la mercantil RIGEL OVER, SL, amb NIF 
B64460738, d’una penalitat de 14.926,47 €, corresponent al 3 % del pressupost 
base de licitació, conforme disposa l’article 150.2 LCSP, en no haver 
complimentat adequadament el requeriment efectuat per acord de la Junta de 
Govern Local, de 27 d’abril de 2021, havent-se d’entendre que ha retirat la seva 
oferta amb les conseqüències previstes en l’esmentat article, d’acord amb 
l’informe emès per la TAG de Serveis Jurídics, de 25 de juny de 2021.

3. Donar audiència a la mercantil RIGEL OVER, SL, per un termini de 10 dies hàbils 
a comptar des de la notificació d'aquest acords, i a l’asseguradora WILLIS IBÉRIA 
CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., per aquest mateix termini, a 
l'efecte que presentin les al·legacions i els documents que considerin 
convenients.

4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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6.1.6. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil POLAR STATE, 
SL.

El 15 de juny de 2021, el Sr. DADES PROTEGIDES, actuant, segons indica, en nom 
i representació, com a advocat de la mercantil POLAR ESTATE, SL, amb NIF 
B01960996, mitjançant registre d’entrada número 2021-10.191, notifica a 
l’Ajuntament de Ripollet que la societat POLAR ESTATE, SL, ha estat 
subcontractada per la mercantil CIVIL STONE, SL, per a executar treballs de 
reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, i que 
en virtut d’aquest subcontracte, la mercantil CIVIL STONE, SL, té un deute 
pendent de pagament de 605,00 €, al mateix temps que requereix a la 
corporació, per tal que faci l’abonament, en el termini de 5 dies, a la 
subcontractista.

El 22 de juny de 2021, s’ha emès informe jurídic per la TAG de Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament de Ripollet, que es transcriu a continuació del tenor literal següent:

<<Antecedents de fet

Primer.- En data 2 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar aprovar l’inici 
de l’expedient de contractació d’obres del projecte de reforma dels banys de les escoles 
Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, al mateix temps que aprovava el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars.

Segon.- En data 21 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar a la 
mercantil CIVIL STONE, SL, el contracte d’obres consistent en l’execució del projecte de 
reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, per un import 
de 181.900 € més 38.199 € en concepte del 21% d’IVA, resultant un preu de contracte 
de 220.099 € (21% IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada i al plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la licitació.

Tercer.- En data 15 de juny de 2021, el Sr. DADES PROTEGIDES, actuant, segons indica, 
en nom i representació, com a advocat de la mercantil Polar Estate, SL, mitjançant 
registre d’entrada número 2021-10.191, notifica a l’Ajuntament de Ripollet que la 
societat Polar Estate, SL, ha estat subcontractada per la mercantil Civil Stone, SL, per a 
executar treballs de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché 
i Pol i que en virtut d’aquest subcontracte, la mercantil Civil Stone, SL, te un deute 
pendent de pagament de 650,00 €, al mateix temps que requereix a aquesta Corporació 
per tal que faci l’abonament, en el termini de 5 dies, a la subcontractista.
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Consideracions jurídiques

Primera.- Acreditació de la representació
En primer lloc i abans d’analitzar el fons de l’assumpte, cal fer esment que no consta 
acreditada la representació que el Sr. DADES PROTEGIDES diu que ostenta. Al respecte 
val a dir que l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP) disposa que per formular sol·licituds 
en nom d’una altra persona, haurà d’acreditar-se la representació, indicant-se al punt 
4 del mateix article que la representació es podrà acreditar mitjançant qualsevol mitjà 
vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Per altra banda, el Sr. DADES PROTEGIDES diu que actua com a advocat de la mercantil 
Polar Estate, SL. Doncs bé, l’article 14 de la LPACAP disposa que, en tot cas, estan obligats 
a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a 
la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, els qui exerceixin una 
activitat professional per a la que es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i 
actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici de la seva 
activitat professional. En cas que qui estigui obligat a presentar electrònicament el seu 
escrit ho faci en paper, se l’haurà de requerir perquè subsani l’escrit i el presenti 
electrònicament, considerant-se com a data de presentació de la sol·licitud, aquella en 
la que hagi realitzat la subsanació (art. 68.4 LPACAP).

En conseqüència, prèviament a la resolució de la petició formulada, cal requerir el 
sol·licitant per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, presenti electrònicament la seva 
sol·licitud, advertint-lo que la data de presentació de la sol·licitud serà la de la 
subsanació, així com perquè acrediti la representació amb la que actua.

Segona.- Aplicació de l’art. 1597 Cc als contractes formalitzats per una 
Administració Pública
L’art. 1597 Cc regula l’acció directa del subcontractista contra el propietari de l’obra per 
l’import que li deu el contractista principal, però l’aplicació d’aquest article a 
l’Administració ha estat objecte de nombroses controvèrsies. Així per una banda, la 
jurisdicció civil s’ha pronunciat en diverses ocasions permetent l’acció directa dels 
subcontractistes contra l’Administració, mentre que la jurisdicció contenciosa 
administrativa ha afirmat que quan l’art. 115 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (TRLCAP) disposa que els subcontractistes quedaran obligats només davant 
del contractista principal el qual assumirà la total responsabilitat de l’execució del 
contracte, es manifesta la voluntat del legislador d’excloure l’aplicació de l’art. 1597 Cc 
en les relacions amb l’Administració.

Aquesta controvèrsia, però, va finalitzar el 16 de desembre de 2011 amb l’entrada en 
vigor del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) quan en el seu article 227.8 aclareix 
que “els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant l’Administració 
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contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència 
de l’execució del contracte principal i dels subcontractes”.

Posteriorment, la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) ha reiterat l’anterior previsió legal en el seu article 215.8. No obstant, en aquest 
text legal, es preveu, en la Disposició Addicional Cinquanta-unena, la possibilitat que, 
sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 215 LCSP, l’òrgan de 
contractació pugui preveure als plecs de clàusules administratives, que es realitzin 
pagaments directes als subcontractistes. Analitzat el plec de clàusules administratives 
particulars aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 de juny de 2020, la 
tècnica que subscriu ha comprovat que no es va preveure la possibilitat de pagament 
directe a subcontractistes. En conseqüència i en aplicació del que disposa l’art. 215.8 
LCSP, no és possible atendre la sol·licitud formulada per Polar Estate, SL.

Tercera.- Inici expedient per a la imposició de penalitats al contractista
L’art. 215 LCSP regula els requisits als que està subjecte la subcontractació entre els que 
hi ha, pel que aquí ens interessa, els següents:

a) Si així es preveu en els plecs, els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del 
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

b) En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan s'iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de 
contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la 
prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant 
o representants legals del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud 
d'aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en 
prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del 
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

c) Si els plecs han imposat als licitadors l'obligació de comunicar les circumstàncies 
assenyalades en la lletra a) de el present apartat, els subcontractes que no s'ajustin 
al que indica l'oferta, per celebrar-se amb empresaris diferents dels indicats 
nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents a les 
assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que 
s'hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a què es refereix la lletra b) 
d'aquest apartat, llevat que amb anterioritat haguessin estat autoritzats 
expressament, sempre que l'Administració no hagués notificat dins d'aquest termini 
la seva oposició als mateixos. Aquest règim serà igualment aplicable si els 
subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció 
del seu perfil professional.
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A continuació, el mateix article disposa que la infracció de les condicions establertes en 
l'apartat anterior per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de 
l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
la Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs:

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte.

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

La clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el present 
contracte disposa que “En el cas que l’incompliment consisteixi en el supòsit establert a 
l’article 215 LCSP per procedir a la subcontractació, podrà comportar la imposició d’una 
penalitat de fins a un màxim del 50% del import del subcontracte, d’acord amb l’article 
215.3 de la LCSP.”

Per la seva banda, l’art. 216 LCSP regula els pagaments a subcontractistes i 
subministradors. Al respecte disposa que el termini per abonar les factures als 
subcontractistes no pot ser pitjor que l’establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, és 
a dir, 30 dies a comptar des de la data en què es duu a terme l’acceptació o verificació 
dels bens o serveis pel contractista principal, sempre que el subcontractista o el 
subministrador hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

Per últim, en l’art. 217 LCSP es regula la possibilitat que l’Administració efectuï un 
control sobre el pagament als subcontractistes disposant-se que els contractistes 
hauran d’aportar, a sol·licitud de l’ens públic contractant, justificant del compliment 
dels pagaments efectuats als subcontractistes en els terminis legalment establerts. A 
més a més es configuren aquestes obligacions com a condicions especials d’execució, 
l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències previstes a l’ordenament jurídic, 
permetrà la imposició de les penalitats que, a aquest efecte es continguin als plecs, 
responent la garantia definitiva de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

Donada la regulació prevista a la LCSP i analitzat el plec de clàusules administratives 
particulars, la tècnica que subscriu considera que el responsable del contracte per a 
l’execució de les obres de reforma dels banys de les escoles de primària Josep Mª Ginesta 
i Enric Tatché i Pol, hauria d’emetre un informe en relació a les condicions en les que s’ha 
donat la present subcontractació i si s’han acomplert els requisits regulats a l’art. 215 
LCSP proposant a l’òrgan de contractació, en el cas que es constati un incompliment, 
l’inici del corresponent expedient per a la imposició de penalitats en base al que es 
disposa a la clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars en relació amb 
l’art. 215.3 LCSP.
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Conclusions

Primera.- Cal requerir el Sr. DADES PROTEGIDES per tal que, en el termini de 10 dies 
hàbils, presenti electrònicament la seva sol·licitud, advertint-lo que la data de 
presentació de la sol·licitud serà la de la subsanació, així com perquè acrediti la 
representació amb la que actua.

Segona.- Pel que fa a la sol·licitud de pagament de 650,00 € a la mercantil Polar Estate, 
SL, en base a l’acció directa que preveu l’art. 1597 Cc, la tècnica que subscriu considera 
que s’ha de desestimar la petició, doncs l’art. 215.8 LCSP disposa que “sense perjudici 
del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els subcontractistes no 
tindran acció directa davant l'Administració contractant per les obligacions contretes 
amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels 
subcontractes” i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present 
contracte no preveu la possibilitat de pagaments directes als subcontractistes.

Tercera.- Cal que el responsable del contracte emeti informe en relació al compliment 
dels requisits previstos per a la subcontractació en l’art. 215 LCSP, a l’efecte que l’òrgan 
de contractació iniciï, si fos el cas, el corresponent expedient d’imposició de penalitats 
en base a la clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
present contracte.

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu sense perjudici d’altre opinió millor 
fonamentada en dret.>>

El 15 de juliol de 2021, s’ha acreditat la representació del senyor DADES 
PROTEGIDES de la mercantil POLAR ESTATE, SL, mitjançant autorització signada 
pel Sr. DADES PROTEGIDES, actuant en nom i representació de la mercantil, 
acreditat el càrrec amb còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la 
societat atorgada davant del notari de Terrassa, senyor DADES PROTEGIDES, en 
data 23 de setembre de 2020.

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

ACORDS

1. Desestimar la petició de pagament de 605,00 €, a la mercantil POLAR ESTATE, 
SL, en base als fonaments de dret de l’informe jurídic emès per la TAG de Serveis 
Jurídics de la corporació, de 22 de juny de 2021.

2. Notificar el present acord a la mercantil POLAR ESTATE, SL.

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

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

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

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

*****

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

7. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

7.1. Serveis Socials:

7.1.1. Aprovació de la relació provisional de les beques de material escolar 
del curs 2021-2022.

Fets

1. Les subvencions d’acord al que es determina al Pla estratègic de subvencions 
2019-2021 de l’Ajuntament de Ripollet i patronats, aprovat pel Ple, en data 
27 de desembre de 2018, publicat al BOP de Barcelona amb data 4 de gener 
de 2019, són un instrument fonamental de la política municipal i una 
garantia de la vitalitat i capacitat d’actuació de les entitats i associacions que 
treballen en àmbits molt diversos de la vida ciutadana i que són una peça 
clau per impulsar el progrés, la llibertat, la democràcia, la justícia social i la 
igualtat a la ciutat de Ripollet.
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2. Examinades les sol·licituds de beques de material escolars curs 2021-2022, 
presentades en el període del 10 maig 2021 al 29 de juny d’enguany.

3. S’han rebut 1223 sol·licituds corresponents a nens/es d’educació infantil, 
primària i ESO.

4. Les puntuacions s’han obtingut després d’aplicar el barem referent a les 
Bases reguladores de les beques material escolar pel curs 2021-2022, 
aprovat per Junta de Govern local en sessió 27 d’abril 2021.

5. D’acord amb l’acta de la Comissió Avaluadora, de 20 d’octubre 2021, en la 
que s’estableix nota de tall de 10 punts, desprès de aplicar el barem de 
beques, i la valoració tècnica corresponent, s’han obtingut els resultats 
següents:

 Sol·licituds de beques denegades 600 i sol·licituds de beques aprovades 
616 i 7 fora termini.

6. Per tal d’aconseguir un repartiment equitatiu entre les sol·licituds 
formulades i la partida pressupostària disponible, s’han establert els imports 
següents:

 Beca infantil: 45,00 €
 Beca primària i ESO: 70,00 €

7. 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.

8. L’import definitiu de la despesa quedarà condicionat a la posterior revisió 
dels per part dels centres educatius.

Fonaments de dret:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions.

3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.
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4. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de juliol de 2018. Publicada al BOP de 
Barcelona amb data 27 de setembre de 2018.

5. Pla estratègic de subvencions 2019-2021 de l’Ajuntament de Ripollet i 
patronats, aprovat pel Ple celebrar amb data 27 de desembre de 2018. 
Publicat al BOP de Barcelona amb data 4 de gener de 2019.

6. Bases específiques de Subvencions en règim de concurrència competitiva de 
l’Ajuntament de Ripollet i patronats, aprovades pel Ple celebrat amb data 27 
de desembre de 2018. Publicat al BOP de Barcelona amb data 7 de gener de 
2019.

7. 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.

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

9. Convocatòria beques de material escolar per curs 2021-2022, aprovada per 
Junta de Govern Local en sessió 27 abril 2021. 

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

ACORDS

1. Aprovar la relació provisional, que consta com annex I en l’expedient, i que 
comença pel passaport del tutor DADES PROTEGIDES i acaba pel NIF del tutor 
DADES PROTEGIDES, de les sol·licituds de beques de material escolar per al curs 
2021-2022, amb els resultats obtinguts, desprès de aplicar el barem establert 
en les bases de la convocatòria de beques material curs 2021-2022, aprovades 
per Junta de Govern Local en sessió 27 d’abril 2021, la puntuació de tall, i la 
valoració dels tècnics del Departament de Serveis Socials.

L’import definitiu de la despesa quedarà condicionat a la posterior revisió dels 
per part dels centres educatius.

2. Publicar a  l’e-Tauler el resultat obtingut de les sol·licitud de les beques de 
material escolar curs 2021/2022, i comunicar als centres educatius amb alumnes 
beneficiaris de la beca material per al curs 2021/2022. 
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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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