
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 2021/29
Caràcter: ordinària
Data: 27 de juliol de 2021
Horari: 10.00
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

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

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

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

Per tal de donar compliment a allò estipulat a l’article 46, apartat tercer, de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els membres 
electes assistents a la sessió declaren que es troben tots al territori espanyol.

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.
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2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 244 –Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 254 –Ciutat i sostenibilitat–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 273 –Presidència i Democràcia–.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 274 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.5. Aprovació de factures, relació 275 –Drets Socials–.

3.1.6. Aprovació de factures, relació 276 –Governança–.

3.1.7. Aprovació de factures, relació 277 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.8. Adjudicació de l’expedient administratiu de licitació del contracte de 
serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de 
piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines 
municipals de Ripollet.

3.1.9. Contracte menor de servei de redacció de la modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit definit pel carrer de l’Estació entre els carrers del 
Doctor Gil i Nostra Senyora dels Àngels i les llindes de les finques de Nostra 
Senyora dels Àngels 10 i 12 fins al Doctor Gil 11 i 13.

3.1.10. Contracte menor artístic espectacle concert La Principal de la Bisbal.

3.1.11. Contracte menor artístic de l’espectacle de focs d’artifici.

3.1.12. Contracte menor servei lloguer equips sonorització i il·luminació de 
l’escenari brollador-parc Pinetons els dies 26 a 31 d’agost de 2021. 

3.1.13. Contracte menor artístic Festival Ripollet Rock. 

3.1.14. Declaració desert procediment de licitació del contracte de servei de 
manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de 
l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.
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3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Bosch i Gimpera –màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió 
Avançada– i l’Ajuntament de Ripollet.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Construcció i llicència gual (exp. 2020/3921).

4.1.2. Construcció i llicència gual (exp. 2021/2291).

4.1.3. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/1106).

4.1.4.  Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/289).

4.1.5. Autorització gual i lliurament (exp. 2020/7312).

4.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/4641).

4.1.7. Autorització obres per adaptar gual a la normativa municipal (exp. 
2019/3969).

URGÈNCIES:

5. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

5.1. Economia:

5.1.1. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la licitació del 
contracte administratiu de servei de grua municipal i de retirada de vehicles de 
la via pública al municipi de Ripollet.

5.1.2. Contracte menor de servei de muntatge i lloguer d’escenaris i coberta amb 
motiu de les activitats culturals a l’estiu.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Adjudicació 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.

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

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/28, corresponent al dia 20 de juliol.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats de:

 Resolució d’Alcaldia 2021/196, de 14 de febrer, referent al reconeixement de 
l’obligació i l’autorització del pagament a favor de les persones participants 
del programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social, programa UBICAT 2019 (SOC), per un import total de 230,00 
euros.

 Decret d’Alcaldia 2021/1143, 5 de juliol, pel qual es concedeix prestacions 
socials econòmiques d’escoles bressols municipals de febrer de 2021, per un 
import total de 1.655,59 €.

 Decret d’Alcaldia 2021/1192, de 13 de juliol, pel qual s’aprova l’autorització 
d’ús d’instal·lacions esportives, per al torneig de futbol de l’entitat a 
l’Associació Esportiva Can Mas el dia 24 de juliol. Cessió que està exempta 
de taxa per tractar-de d’una entitat sense ànim de lucre.

 Decret d’Alcaldia 2021/1199, de 13 de juliol de 2021, pel qual es concedeix 
prestacions socials econòmiques d’escoles bressols municipals dels mesos de 
març, abril i maig de 2021, per un import total de 5.893,49 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 244 –Ciutat i Sostenibilitat–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000224R, de 29 de juny de 2021, per un import 
total de 93.923,78 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000224R, de 29 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 93.923,78 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0012832.000, per un import de 111,14 €, a 
nom de SALTOKI BARBERÀ, SL, fins a l’operació 2021.2.0014854.000, per un 
import de 66,40 €, a nom de BIFOR SEGURETAT, SL.

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

3.1.2. Aprovació de factures, relació 254 –Ciutat i sostenibilitat–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000254R, de 16 de juliol de 2021, per un import 
total de 959.021,03 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000254R, de 16 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 959.021,03 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0014918.000, per un import de 326,70 €, 
a nom de HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL, fins a 
l’operació 2021.2.0015726.000, per un import de 5.827,23 €, a nom de GENERA 
MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL.

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

3.1.3. Aprovació de factures, relació 273 –Presidència i Democràcia–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000273R, de 14 de juliol de 2021, per un import 
total de 5.048,58 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000273R, de 14 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 5.048,58 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0014945.000, per un import de 338,80 €, 
a nom de NERTA, SCP, fins a l’operació 2021.2.0015542.000, per un import de 
150,00 €, a nom de COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS Y INTERVENTORES. 
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2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 274 –Desenvolupament Econòmic–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000274R, de 12 de juliol de 2021, per un import 
total de 3.494,75 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000274R, de 12 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 3.494,75 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0014939.000, per un import de 476,29 €, 
a nom de FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L., fins a l’operació 
2021.2.0015473.000, per un import de 1.309,95 €, a nom de CONFECCIONES 
INDUSTRIALES VALLS, S.A.

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

3.1.5. Aprovació de factures, relació 275 –Drets Socials–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000275R, de 14 de juliol de 2021, per un import 
total de 210.875,96 €.
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Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000275R, de 14 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 210.875,96 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0013271.000, per un import de 54.123,38 
€, a nom de FONE COMUNICACIONES, S.L., fins a l’operació 
2021.2.0015506.000, per un import de 4.728,11 €, a nom de GENERA MITJÀ 
PROPI RIPOLLET, SL.

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

3.1.6. Aprovació de factures, relació 276 –Governança–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000276R, de 14 de juliol de 2021, per un import 
total de 13.700,43 €.
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Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000276R, de 14 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 13.700,43 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0012700.000, per un import de 1.034,01 
€, a nom de FONE COMUNICACIONES S.L., fins a l’operació 2021.2.0015538.000, 
per un import de 120,00 €, a nom de COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS Y 
INTERVENTORES. 

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

3.1.7. Aprovació de factures, relació 277 –Desenvolupament Comunitari–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000277R, de 13 de juliol de 2021, per un import 
total de 73.732,51 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000277R, de 13 de juliol de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 73.732,51 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0014994.000, per un import de 2.359,50 
€, a nom de NERTA, SCP, fins a l’operació 2021.2.0015505.000, per un import 
de 90,75 €, a nom de ROTULOS ROMO, SL.

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

3.1.8. Adjudicació de l’expedient administratiu de licitació del contracte 
de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons 
de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines 
municipals de Ripollet.

Fets

1. L’1 de juny de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar 
l’inici de la licitació del contracte de serveis d’arrendament, sense opció a 
compra, de dos robots netejafons de piscines i una netejadora automàtica de 
filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet, mitjançant 
procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària, aprovant els 
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques que el regeixen (PPT).

2. Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del 
corresponent anunci al Perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya, 
en data 2 de juny de 2021.

3. Exhaurit el termini de presentació de les ofertes, en data 17 de juny de 2021, 
es reuní la Mesa de contractació i es procedí a l’obertura de la documentació 
que conté el sobre únic telemàtic (que conté la documentació administrativa, 
la proposició econòmica i els criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica), de la qual es va estendre la corresponent acta, segons els plecs 
de clàusules administratives particulars del contracte de serveis que es licita.

4. La Mesa, en sessió de data 27 de juny de 2021, d’acord amb l’informe tècnic 
emès al respecte, declarà l’exclusió de la proposició presentada per 
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l’empresa COMERCIAL BLAUTEC, SL, amb NIF núm. B59156034, en data 14 
de juny de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-10126, 
pels motius que consten a l’acta, incorporada a l’expedient i publicada a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

5. Així mateix, es declarà l’admissió de la proposició següent:

 MARINER 3S ESPAÑA, SL, amb NIF B62062575, en data 7 de juny de 
2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-9233.

Acte seguit, es procedeix a la valoració de l’única oferta admesa que, en 
aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, 
contingut a la clàusula 12 del PCAP, obté la següent puntuació:

Empresa: MARINER.
Oferta econòmica: import (32.400,00 €) i valoració (16,58).
Resta criteris automàtics: característiques (24,00), optimització (14,00) i 
termini (2,00).
Puntuació total: 56,58.

Fonaments de dret 

D’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 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 2019/1863, 
de 5 de desembre. 

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

ACORDS

1. Declarar l’exclusió de la proposició presentada per l’empresa COMERCIAL 
BLAUTEC, SL, amb NIF B59156034, en data 14 de juny de 2021, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2021-10126, d’acord amb l’exposat a l’acta de la Mesa 
de contractació de 17 i 27 de juny i l’informe precedent.

2. Considerar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots 
netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les 
piscines municipals de Ripollet, la presentada per MARINER 3S ESPAÑA, SL, amb 
NIF B62062575, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
Contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

3. Adjudicar a l’empresa MARINER 3S ESPAÑA, SL, amb NIF B62062575, el 
contracte de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots 
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netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les 
piscines municipals de Ripollet, amb una durada de quatre anys, sense 
possibilitat de pròrroga, per un import total de 32.400,00 €, sense incloure el 
valor de l’IVA.

4. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada del servei d’arrendament 
d’aquest contracte, per un import pels quatre anys de 32.400,00 €, més l’IVA de 
6.804,00 €, resultant un import total de 39.204,00 €, que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 602.342.20300–Arrendament mobiliari i estris.

5. Autoritzar la despesa per atendre el servei d’arrendament d’aquest contracte, 
amb consignació suficient pels exercicis en què tingui vigència el contracte, amb 
els imports següents:

Any 2021: mesos d’agost a desembre: despesa de 3.375,00 €, més l’IVA de 
708,75 €, resultant una despesa total de 4.083,75 €, a raó de 816,75 € mensuals.
Any 2022: mesos de gener a desembre: despesa de 8.100,00 €, més l’IVA de 
1.701,00 €, resultant una despesa total de 9.801,00 €, a raó de 816,75 € 
mensuals.
Any 2023: mesos de gener a desembre: despesa de 8.100,00 €, més l’IVA de 
1.701,00 €, resultant una despesa total de 9.801,00 €, a raó de 816,75 € 
mensuals.
Any 2024: mesos de gener a desembre: despesa de 8.100,00 €, més l’IVA de 
1.701,00 €, resultant una despesa total de 9.801,00 €, a raó de 816,75 € 
mensuals.
Any 2025: mesos de gener a juliol: despesa de 4.725,00 €, més l’IVA de 992,25 
€, resultant una despesa total de 5.717,25 €, a raó de 816,75 € mensuals.

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).

6. Notificar a MARINER 3S ESPAÑA, SL, amb NIF B62062575, que, d’acord amb 
l’establert a l’art. 159.6.b) LCSP, queda eximida de l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera, i tècnica o professional.

7. Notificar el present acord a totes les empreses licitadores en aquest 
procediment, i publicar l’adjudicació al Perfil de contractant de la Plataforma de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

8. Comunicar a l’empresa adjudicatària que la formalització del contracte 
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la present 
notificació de l’acord d’adjudicació, d’acord amb el que estableix l’art. 159.6.g) 
LCSP.
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9. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

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

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

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

3.1.9. Contracte menor de servei de redacció de la modificació puntual del 
Pla general metropolità a l’àmbit definit pel carrer de l’Estació entre els 
carrers del Doctor Gil i Nostra Senyora dels Àngels i les llindes de les 
finques de Nostra Senyora dels Àngels, 10 i 12 fins al Doctor Gil, 11 i 13.

Fets

1. El 18 de juny de 2021, l’arquitecte municipal, senyor DADES PROTEGIDES, ha 
emet informe de necessitat de disposar d’un servei de redacció de la 
modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit definit pel carrer 
de l’Estació entre els carrers del Doctor Gil i Nostra Senyora dels Àngels i les 
llindes de les finques de Nostra Senyora dels Àngels, 10 i 12 fins a Doctor Gil, 
11 i 13, per tal de satisfer la necessitat de disposar del planejament general 
(PGM) modificat per tal de garantir, entre d’altres, que la finca del carrer de 
l’Estació, 8 deixi d’estar en la situació de fora d’ordenació i poder-ne 
programar la recuperació, rehabilitació i ajustament d’usos, segons el pla 
d’usos ja realitzat i que consta a l’expedient, i vist que l’Ajuntament no 
disposa dels recursos necessaris per a realitzar la prestació objecte de 
contracte.
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2. Que al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de 
l’arquitecte municipal, conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per 
tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

 
3. Que com consta documentat en l’expedient s’ha sol·licitat ofertes a quatre 

empreses especialitzades en aquest sector: JORNET LLOP PASTOR, DAU 
ONLINE, SERVEIS INTERACTIUS D’ARQUITECTURA SIAC i FACTORIA 
D’ARQUITECTURA. 

4. El preu de licitació era de 15.000,00 € (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 8 
de juliol. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents:  

 DOU ONLINE, SLP, amb NIF B61714879, i en el seu nom i representació 
el senyor DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost d’11.900,00 
euros (IVA no inclòs).

 FACTORIA D’ARQUITECTURA, SLP, amb NIF B60197571, i en el seu nom 
i representació la senyora DADES PROTEGIDES, qui presenta un 
pressupost d’11.840,00 euros (IVA no inclòs).

5. Segons l’informe de valoració d’oferta emès per l’arquitecte municipal, en 
data 12 de juliol de 2021, incorporat en l’expedient administratiu, l’oferta 
més avantatjosa econòmicament ha estat rebuda per l’empresa FACTORIA 
D’ARQUITECTURA, SLP, i compleix les condicions i requisits que s’exigeixen, 
per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import d’11.840,00 €, 
més la quantitat de 2.486,00 € en concepte d’IVA (21%), amb un import 
total de 14.326,40 €, IVA inclòs. S’incorpora a 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.”

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 
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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.”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
401.151.22706 Estudis i treballs tècnics del Pressupost municipal de 2021. 

3. 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 de redacció de la modificació 
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit definit pel carrer de l’Estació entre 
els carrers del Doctor Gil i Nostra Senyora dels Àngels, i les llindes de les finques 
de Nostra Senyora dels Àngels, 10 i 12 fins a Doctor Gil, 11 i 13.

2. Adjudicar a l’empresa FACTORIA D’ARQUITECTURA, SLP, amb NIF B60197571, 
el contracte de servei de redacció de la modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit definit pel carrer de l’Estació entre els carrers del Doctor 
Gil i Nostra Senyora dels Àngels, i les llindes de les finques de Nostra Senyora 
dels Àngels, 10 i 12 fins a Doctor Gil, 11 i 13.
 
3. Aprovar la disposició de la despesa per un import d’11.840,00 €, més la 
quantitat de 2.486,00 € en concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 
14.326,40 €, IVA inclòs, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta 
quantitat a l’aplicació pressupostària 401.151.22706 Estudis i treballs tècnics del 
Pressupost de 2021.

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

3.1.10. Contracte menor artístic espectacle concert La Principal de la 
Bisbal.

Fets

1. El 2 de juliol de 2021, el coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Comunitari de l’Ajuntament de Ripollet, senyor DADES PROTEGIDES, ha emet 
informe de necessitat de contractat l’espectacle concert La Principal de la 
Bisbal, ja que es considera artísticament l’adient per dinamitzar la 
programació cultural adreçada al públic general, ja que s’adequa a la 
demanda popular transmesa i recollida a través de les comissions municipals 
creades a l’efecte i, que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per 
a realitzar la prestació objecte de contracte, s’ha sol·licitat per part del 
Departament de Serveis Econòmics, Contractació, oferta a la mercantil 
PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SL, amb NIF B60746591, com a 
productora de la companyia de l’espectacle concert La Principal de la Bisbal, 
amb NIF B60746591.

2. El preu de licitació era de 6.900,00 € (sense l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 9 
de juliol. Dins de termini i forma s’ha rebut resposta per part de 
PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SL, B60746591, en el seu nom i 
representació el senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, 
la seva oferta per un import de  6.900,00 euros, més la quantitat de 
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1.449,00 euros en concepte d’IVA, resultant un total de 8.349,00 euros. (IVA 
inclòs).

3. Segons l’informe de valoració d’oferta emès en data 9 de juliol de 2021, pel 
coordinador d’àmbit de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de 
Ripollet,  senyor Gerard Bocanegra, incorporat en l’expedient administratiu, 
l’oferta rebuda de compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i 
s’adequa al preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import 
de 8.349,00 € (IVA inclòs).

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP, en el seu punt 2n, contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent:

“Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a 
un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui 
per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística 
única no integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència 
per raons tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos 
els drets de propietat intel·lectual i industrial.” 

2. D’acord l’article 118 de la LCSP, el pressupost de la contractació en tràmit no 
supera els llindars establerts:

“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.”

3. De conformitat amb l’Informe 36/2018, de la Junta Consultiva de 
Contractació de l’Estat, abans indicat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 
establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas. 

4. Pel que fa a la seva tramitació, el punt 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost 2021, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència o bé presentin dificultats per trobar més d’un 
ofertant que reuneixi els requisits de l’oferta es podrà prescindir de 
l’obligatorietat de sol·licitar tres pressupostos.
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5. 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.”

6. L’article 118.3 de la LCSP: 

“En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits 
enquadrats a l’article 168.a).2n”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.338.226092 del Pressupost vigent. 

7. 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 contractar l’espectacle concert La Principal de la 
Bisbal, ja que es considera artísticament l’adient per dinamitzar la programació 
cultural adreçada al públic general, ja que s’adequa a la demanda popular 
transmesa i recollida a través de les comissions municipals creades a l’efecte.  

2. Adjudicar a l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SL, amb NIF 
B60746591, el contracte artístic de l’espectacle concert La Principal de la Bisbal, 
tal com es descriu a l’oferta.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 6.900,00 euros, més la 
quantitat de 1.449,00 euros en concepte d’IVA, resultant un total de 8.349,00 
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euros (IVA inclòs), previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat 
a l’aplicació pressupostària 601.338.226092, del Pressupost de l’exercici 2021.

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

3.1.11. Contracte menor artístic de l’espectacle de focs d’artifici.

Fets

1. El coordinador d’àmbit de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de 
Ripollet, senyor DADES PROTEGIDES, ha emet informe de necessitat de 
contractar l’espectacle artístic amb material pirotècnic, amb tres punts de 
llançament al municipi, que consisteix en una producció, disseny i direcció 
artística pròpia de la companyia de pirotècnia F.A. DEL MEDITERRÁNEO, 
S.L.U., així com un espectacle artístic de fum i colors  dissenyat especialment 
per persones amb problemes d’autisme (TEA). Per la seva singularitat, la 
seva innovació i la seva excel·lència, es considera artísticament els adients 
per dinamitzar la programació cultural adreçada al públic general atès que 
s’adequa a la demanda popular transmesa i recollida a través de les 
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comissions municipals creades a l’efecte. Des de la unitat de Contractació, 
s’ha sol·licitat una única oferta a la companyia de pirotècnia F.A. DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L.U., amb NIF B98660970.  

2. El pressupost base de licitació ha estat de 12.050 € (IVA no inclòs), i el 
termini de presentació de l’oferta a l’empresa convidada finalitzava el passat 
13 de juliol a les 14 hores.  Dins de termini i forma s’ha rebut resposta per 
part de F.A. DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U., amb NIF B98660970, i en el seu 
nom i representació el senyor Antonio Garcia Juan, amb NIF 44.876.124L, 
amb la presentació de la seva oferta per un import de 12.050 €, més la 
quantitat de 2.530,50 € en concepte d’IVA, resultant un total de 14.580,50 
€ (IVA inclòs).

3. Segons l’informe de valoració d’oferta emès pel coordinador d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari  de l’Ajuntament de Ripollet, senyor DADES 
PROTEGIDES, en data 13 de juliol de 2021, incorporat en l’expedient 
administratiu, l’oferta rebuda de F.A. DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U., amb NIF 
B98660970, compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i s’adequa al 
preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import de 
14.580,50 € (IVA inclòs). S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta 
econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP, en el seu punt 2n, contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent:

“Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a 
un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui 
per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística 
única no integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència 
per raons tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos 
els drets de propietat intel·lectual i industrial.” 

2. D’acord amb l’article 118 de la LCSP, el pressupost de la contractació en 
tràmit no supera els llindars establerts:

“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.”

3. De conformitat amb l’Informe 36/2018, de la Junta Consultiva de 
Contractació de l’Estat, abans indicat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 

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

Codi Segur de Validació 9678bb67ef3541808ecf8f3152e263d0001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

11
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas. 

4. Pel que fa a la seva tramitació, el punt 36 de les bases d’execució del 
Pressupost 2021, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència o bé presentin dificultats per trobar més d’un 
ofertant que reuneixi els requisits de l’oferta es podrà prescindir de 
l’obligatorietat de sol·licitar tres pressupostos.

5. 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.”

6. L’article 118.3 de la LCSP:

“En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits 
enquadrats a l’article 168.a).2n”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.338.226092 del Pressupost vigent. 

7. 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 
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ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de contractar l’espectacle artístic de focs d’artifici, 
dissenyat especialment per persones amb problemes d’autisme (TEA) per la seva 
singularitat, la seva innovació i la seva excel·lència, ja que es considera 
artísticament l’adient per dinamitzar la programació cultural adreçada al públic 
general atès que s’adequa a la demanda popular transmesa i recollida a través 
de les comissions municipals creades a l’efecte.  

2. Adjudicar, a l’empresa F.A. DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U., amb NIF B98660970,  
el contracte artístic de artístic de focs d’artifici, tal com es descriu a l’oferta.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import de 12.050 €, més la 
quantitat de 2.530,50 € en concepte d’IVA, resultant un total de 14.580,50€ 
(IVA INCLÒS), previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a 
l’aplicació pressupostària 601.338.226092, del Pressupost de l’exercici 2021.

4. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat,  dispensant-lo de constituir garantia 
definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un contracte 
menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa conclou 
l’expedient d’adjudicació, 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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3.1.12. Contracte menor servei lloguer equips sonorització i il·luminació de 
l’escenari brollador-parc Pinetons els dies 26 a 31 d’agost de 2021. 

Fets 

1. El 18 de juny de 2021,  la cap d’unitat de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, 
ha emet informe de necessitat de disposar d’un servei de sonorització i 
il·luminació de l’escenari del parc Pinetons, amb l’objectiu d’atendre les 
necessitats que es deriven de les activitats culturals que es duran a terme 
durant l’estiu del 2021, s’ha sol·licitat, per part del Departament de Serveis 
Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses especialitzades en aquest 
sector: SCLAT TEAM, SL, ARA SO SONIRITZACIÓ I IL·LUMINACIO, SL, i 
SINFONIA TECNICA.

2. El preu màxim de licitació era de 15.000,00 € (sense l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 2 
de juliol. Dins de termini i forma, s’han rebut les ofertes següents:  

 SCLAT TEAM, SL, amb NIF B64466543, que presenta un pressupost per 
un import de 13.313,05 €, sense incloure l’IVA.

 SINFONIA TÈCNICA, SL, amb NIF B65944621, que presenta un 
pressupost per un import d’11.983,00 €, sense incloure l’IVA.

3. Segons l’informe de valoració d’oferta emès per la cap d’unitat de Cultura, 
senyora DADES PROTEGIDES, de data 16 de juliol de 2021, incorporat en 
l’expedient administratiu, l’oferta rebuda de SINFONIA TÈCNICA, SL, 
compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i millora el preu, per la 
qual cosa es proposa la seva adjudicació. 

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.”

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; 
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de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2 
de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020:

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

3. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la cap d’unitat 
de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 
Consta també a l’expedient administratiu el proposta econòmica presentada 
per l’empresa SINFONIA TÈCNICA, SL, amb NIF B65944621.

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.338.226091–Cultura segura. Serveis i subministraments activitats al 
carrer.

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 del servei de lloguer d’equips de sonorització 
i il·luminació de l’escenari brollador-parc Pinetons, els dies 26 a 31 d’agost de 
2021.

2. Adjudicar a l’empresa SINFONIA TÈCNICA, SL, amb NIF B65944621, el 
contracte del servei de lloguer d’equips de sonorització i il·luminació de l’escenari 
brollador-parc Pinetons, els dies 26 a 31 d’agost de 2021.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import d’11.983,00 €, més la 
quantitat de 2.516,43 € pel concepte d’IVA, fent un total de 14.499,43 €, previst 
per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 
601.338.226091–Cultura segura. Serveis i subministraments activitats al carrer 
del Pressupost de 2021.

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

3.1.13. Contracte menor artístic Festival Ripollet Rock. 

Fets

1. El coordinador d’àmbit de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de 
Ripollet, senyor DADES PROTEGIDES, ha emet informe de necessitat de 
contractar l’espectacle Festival Ripollet Rock que consisteix en una producció 
pròpia, que inclou la direcció artística especialitzada del conjunt festival amb 
criteris d’excel·lència per satisfer qualitativament l’expectativa del sector.  

2. Des del Departament de Serveis Econòmics, Contractació, s’ha sol·licitat 
oferta a l’entitat ASSOCIACIÓ RIPOLLET ROCK, amb NIF G61370417, com a 
directors artístics del conjunt del festival, per tenir un segell propi de qualitat 
i referència en el panorama del rock i la música heavy a nivell de tot l’estat 
espanyol, ja que es considera artísticament l’adient  per dinamitzar la 
programació cultural adreçada al públic general atès que s’adequa a la 
demanda popular tramesa a través de les comissions municipals creades a 
l’efecte.  

3. Que el pressupost base de licitació ha estat de 14.900 €, sense IVA i el 
termini de presentació de les ofertes a l’empresa convidada finalitzava el 
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passat 12 de juliol a les 13 hores.  Dins de termini i forma s’ha rebut resposta 
per part de ASSOCIACIÓ RIPOLLET ROCK, amb NIF G61370417, en el seu nom 
i representació el senyor Francisco González Cruz, amb NIF 33.877.640C, la 
seva oferta per un import de 14.900 € (exempt d’IVA).

4. Segons l’informe de valoració d’oferta emès pel coordinador d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari  de l’Ajuntament de Ripollet,  senyor DADES 
PROTEGIDES, en data 9 de juliol de 2021, incorporat en l’expedient 
administratiu, l’oferta rebuda de l’entitat ASSOCIACIÓ RIPOLLET ROCK, 
compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i s’adequa al preu, per la 
qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import de 14.900 € (exempt 
IVA). S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta econòmica 
presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP, en el seu punt 2n, contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent:

“Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a 
un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui 
per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única 
no integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons 
tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de 
propietat intel·lectual i industrial.” 

2 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.”

3. De conformitat amb l’Informe 36/2018, de la Junta Consultiva de 
Contractació de l’Estat, abans indicat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 
establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas. 

4. Pel que fa a la seva tramitació, el punt 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost 2021, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència o bé presentin dificultats per trobar més d’un 
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ofertant que reuneixi els requisits de l’oferta es podrà prescindir de 
l’obligatorietat de sol·licitar tres pressupostos.

5. 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.”

6. L’article 118.3 de la LCSP:

“En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits 
enquadrats a l’article 168.a).2n”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.338.226092 del Pressupost vigent. 

7. 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 contractar la realització del Festival Ripollet Rock, ja 
que es considera artísticament adient per dinamitzar la programació cultural 
adreçada al públic general que consisteix en una producció pròpia, que inclou la 
direcció artística especialitzada del conjunt festival amb criteris d’excel·lència per 
satisfer qualitativament l’expectativa del sector.

2. Adjudicar a l’entitat municipal ASSOCIACIÓ RIPOLLET ROCK, amb NIF 
G61370417, el contracte artístic per la realització del Festival Ripollet Rock, tal 
com es descriu a l’oferta.
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3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 14.900 € (exempt d’IVA), 
imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 601.338.226092, del 
Pressupost de l’exercici 2021.

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

3.1.14. Declaració desert procediment de licitació del contracte de servei 
de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del 
parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets 

1. El 9 de juny de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la licitació del contracte de servei de manteniment mecànic i neteja 
de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de 
l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) 
i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).
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2. Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del 
corresponent anunci al Perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya, 
en data 10 de juny de 2021.

3. Exhaurit el termini de presentació de les ofertes, en data 25 de juny de 2021, 
es va reunir la Mesa de contractació per procedir a l’obertura i qualificació de 
les ofertes presentades, de la qual es va estendre la corresponent acta, que 
consta incorporada a l’expedient administratiu, i constatant-se, però, que no 
s’ha presentat cap proposta per participar en el procediment de licitació, 
proposant per tant a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
de la licitació, declarar desert l’expedient de licitació del contracte de servei 
de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc 
de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet (expedient 
2021/4437) i realitzar la publicació de l’acord adoptat al Perfil de 
contractant.

 
Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Declarar desert el procediment de licitació del contracte de servei de 
manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de 
l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet (expedien 2021/4437), en 
tant que, exhaurit el termini de presentació d’ofertes, no s’ha presentat cap 
proposta per participar en el procediment.

2. Publicar l’acord corresponent al Perfil de contractant de la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

3. Donar trasllat al servei impulsor de la contractació, amb la finalitat d’estudiar 
si procedeix iniciar i tramitar un nou expedient de licitació pel procediment 
corresponent.

4. Donar compte del present acord a la Intervenció, als efectes oportuns, en tant 
que, donat que l’expedient de licitació ha quedat desert, s’hauran de donar de 
baixa i anul·lar les corresponents operacions comptables i reserves econòmiques 
realitzades.
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3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració entre la 
Fundació Bosch i Gimpera –màster en Hisenda Autonòmica i Local: 
Economia i Gestió Avançada– i l’Ajuntament de Ripollet.

El 16 de juliol de 2021, el coordinador d’àmbit de Governança, emès informe 
tècnic favorable, en relació l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració 
entre la Fundació Bosch i Gimpera –màster en Hisenda Autonòmica i Local: 
Economia i Gestió Avançada– i l’Ajuntament de Ripollet, i respecte de 
l’autorització i disposició de la despesa de 7.980 €, a favor de la Fundació Bosch 
i Gimpera (Universitat de Barcelona), amb el NIF G08906653.

El conveni marc s’ha incorporat en l’expedient administratiu.

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

ACORDS

1. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració, que s’adjunta al final del present 
document, entre la Fundació Bosch i Gimpera i l’Ajuntament de Ripollet, des de 
l’1 d’agost i fins el 31 de gener de 2022.

2. Designar la Sra. Marian Tur Díaz, interventora de l’Ajuntament de Ripollet, 
com a tutora que s’encarregarà de vetllar per la formació de l’estudiant i de fixar 
el pla de treball segons el projecte formatiu, d’acord amb els termes descrits en 
el punt 8è i 9è del mencionat conveni de col·laboració.

3. Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 7.980 €, a la 
Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona), amb el NIF G08906653 i 
imputar-la a l’aplicació pressupostària 502.920.22706 d’estudis i treballs 
tècnics. 

4. Notificar el present acord a la Fundació Bosch i Gimpera.

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 
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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.

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BOSCH I 
GIMPERA  –MÀSTER EN HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: ECONOMIA I GESTIÓ– I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Barcelona, 

REUNITS

D'una part, la Sra. M. Carme Verdaguer i Montanyà, directora general de la Fundació Bosch 
i Gimpera (Universitat de Barcelona), amb domicili al carrer Baldiri Reixac, 4–6, 08028 de 
Barcelona i NIF G08906653, actuant en nom i representació d'aquesta.

I de l'altra, el Sr. José María Osuna López, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet amb domicili 
al Carrer Balmes número 2, codi postal 08291, NIF P0817900D, actuant en nom i 
representació d'aquest Ajuntament.

MANIFESTEN

I. Que la Fundació Bosch i Gimpera i l’Ajuntament de Ripollet van formalitzar amb 
data 27 de gener de 2021 un conveni de col·laboració (en endavant, el Conveni) per 
a la realització de pràctiques a les dependències de l’Ajuntament de Ripollet d’una 
estudiant del Màster en Hisenda Autonòmica i Local: economia i gestió avançada, 
que conté un programa de pràctiques l’organització i la gestió de la qual és 
assumida per la Fundació Bosch i Gimpera.

II. Que les parts han acordat ampliar el termini per a la realització de les esmentades 
pràctiques objecte del Conveni i estan interessades en deixar constància d’aquest 
acord.
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Per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària en la 
representació en la qual intervenen per subscriure aquest conveni, les parts,

ACORDEN

Primer. Modificació de l’acord sisè del Conveni.
S’amplia 6 mesos més la durada de les pràctiques de l’estudiant, concretament de l’1 
d’agost de 2021 al 31 de gener de 2022, tal i com queda reflectit al nou Projecte formatiu 
annex a aquesta addenda.

Segon. Modificació de l’acord dotzè del Conveni.
L’Ajuntament de Ripollet col·laborarà amb el programa de pràctiques del màster en 
Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació Bosch i Gimpera la quantitat de set mil 
nou-cents vuitanta (7.980 €). D’aquest import la Fundació transferirà a l’estudiant la 
quantitat de 6.000 euros, la part restant de 1.980 euros (iva inclòs), serà facturada des de 
la Fundació Bosch i Gimpera a l’Ajuntament de Ripollet, en concepte de despeses de gestió 
i coordinació, que inclou les despeses del programa de pràctiques i les tutories, i les despeses 
d’assegurança, si escau. La quantitat esmentada serà transferida al compte corrent de la 
Fundació Bosch i Gimpera ES42 0182 6035 4302 0160 2137 del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Pl. Antoni Maura 6, 08003 Barcelona. El tràmit del pagament s'iniciarà en el 
primer mes de pràctiques de l'estudiant.

Tercer. Queda expressament acordat per les parts que en allò no modificat directament 
i expressament per la present addenda, segueix vigent en la seva totalitat el Conveni.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per triplicat en el 
lloc i la data assenyalada a l’encapçalament.”.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Construcció i llicència gual (exp. 2020/3921).

Fets

1. L’1 de setembre de 2020, la senyora DADES PROTEGIDES, presenta al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 11349, instància per 
autorització de gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, 
expedient amb referència interna 2020/3921.

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 
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3. El 12 de setembre de 2020, la Policia local emet informe, en el que dóna 
compte que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha 
inconvenient en autoritzar el gual. 

4. El 21 de setembre de 2020, d’acord amb la inspecció realitzada, s’observa 
que no existeix rebaix en la vorera i la porta d’accés al local té una amplada 
de 2,52 ml. 

5. El 26 de gener de 2021, es notifica a la persona interessada, requeriment per 
a l’esmena de deficiències, 

6. El 29 de gener de 2021, en resposta al requeriment, aporta documentació 
complementària. 

7. Consta en l’expedient autoliquidació taxa urbanística per import de 30,00 €, 
autoliquidació taxa ocupació via pública amb sac per gestió de residus per 
import de 5,40 € i autoliquidació impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres per import de 23,88 €. 

8. El 7 de juny de 2021, els Serveis tècnics municipals, emeten informe 
favorable, en el que fan constar que el gual dóna accés a un garatge que 
disposa d’una plaça d’aparcament.    

Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.  

2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret  64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 
preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012, per Resolució de l’Alcaldia, 
on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5. Ban d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, publicat en la web de l’Ajuntament.
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6. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic. 

7. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

8. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

ACORDS

1. Atorgar, llicència d’obres a la senyora DADES PROTEGIDES, per instal·lació de 
gual permanent amb una llargària de 3,15 metres lineals al carrer DADES 
PROTEGIDES, ref. cadastral: 9847609DF2994F0022RJ, expedient amb 
referència interna 2020-3921.

Prescripcions: 
1) Durant l’execució de les obres es donarà compliment al que ve establert en 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Reial 
decret legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2) El gual s’haurà d’executar d’acord amb el model B de gual per a voreres de 
fins a 2 metres, aprovat en sessió de Junta de Govern Local, el 27 de 
desembre de 2007. Vista la longitud de la porta d’accés, el rebaix de la vorera 
no podrà superar els 3,15 metres (incloses peces de transició).

3) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la seva comprovació.
4) Una vegada realitzada la inspecció, executades correctament les obres es 

podrà recollir la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00 € (O  20 art.6).

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

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

2. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

 Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
 Amb un sac de runa durant 2 dies. 

D’acord amb el punt 1.k) del Ban d’obres d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

3. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
públic), d’una llargària de 3,15 metres lineals, a la senyora DADES PROTEGIDES, 
amb NIF DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES, referència cadastral 
9847609DF2994F0022RJ. 

4. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

5. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual per donar accés a un garatge que disposa 
d’una plaça d’aparcament. 

6. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
s’incorpori el gual en el Padró municipal de guals. 

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

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

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

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

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

4.1.2. Construcció i llicència gual (exp. 2021/2291).

Fets

1. El 17 de març de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, presenta al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 3778, instància per autorització de 
gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb 
referència interna 2021/2291.

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 

3. El 23 de març de 2021, la Policia local emet informe, en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha inconvenient en 
autoritzar el gual.  

4. El 29 de març de 2021, d’acord amb la inspecció realitzada, s’observa que no 
existeix rebaix en la vorera i la porta d’accés al local té una amplada de 3,38 
ml. 

5. El 5 de juliol de 2021, els Serveis tècnics municipals, emeten informe 
favorable, en el que fan constar que el gual dóna accés a un garatge que 
disposa d’una plaça d’aparcament.    

6. Consta en l’expedient autoliquidació taxa urbanística per import de 30,00 €, 
autoliquidació taxa ocupació via pública amb sac per gestió de residus per 
import de 5,40 € i autoliquidació impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres per import de 23,88 €. 

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

Codi Segur de Validació 9678bb67ef3541808ecf8f3152e263d0001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

11
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.  

2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret  64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 
preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012, per Resolució de l’Alcaldia, 
on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5. Ban d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, publicat en la web de l’Ajuntament.

6. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic. 

7. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

8. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

1. Atorgar llicència d’obres a la senyora DADES PROTEGIDES, per instal·lació de 
gual permanent amb una llargària de 4,22 metres lineals al carrer DADES 
PROTEGIDES, expedient 2021/2291. 

Prescripcions: 
1) Durant l’execució de les obres es donarà compliment al que ve establert en 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Reial 
Decret legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2) El gual s’haurà d’executar d’acord amb el model B de gual per a voreres de 
fins a 2 metres, aprovat en sessió de Junta de Govern Local, el 27 de 
desembre de 2007. Vista la longitud de la porta d’accés, el rebaix de la vorera 
no podrà superar els 4,22 metres (incloses peces de transició).

3) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la seva comprovació.
4) Una vegada realitzada la inspecció, executades correctament les obres es 

podrà recollir la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00 € (OF 20 art.6).

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

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

2. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

 Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
 Amb un sac de runa durant 2 dies. 

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

Codi Segur de Validació 9678bb67ef3541808ecf8f3152e263d0001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

11
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


Cal indicar que aquesta ocupació no podrà entorpir ni limitar els serveis públics 
existents a la via pública (accés a contenidors residus urbans, pas recollida 
d’escombraries, pas d’autobusos, etc..) en el moment de la ocupació efectiva de 
la via pública. 

D’acord amb el punt 1.k) del Ban d’obres d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

3. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
públic), d’una llargària de 4,22 metres lineals, a la senyora DADES PROTEGIDES, 
amb NIF DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral: 
9239101DF2993G0119US. 

4. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

5. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual per donar accés a un garatge que disposa 
d’una plaça d’aparcament. 

6. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
s’incorpori el gual en el Padró municipal de guals. 

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

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

 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 
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des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

4.1.3. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/1106).

Fets

1. El 9 de febrer de 2021, registre entrada núm. 1592, el senyor DADES 
PROTEGIDES, en qualitat de president de la Comunitat de propietaris de 
l’edifici del carrer DADES PROTEGIDES, (segons consta en l’acta de 
Constitució de la Comunitat de data 7 de febrer de 2021), presenta instància 
per autorització de llicència de gual i obtenció de placa al carrer DADES 
PROTEGIDES, expedient amb referència  interna 2021/1106. 

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 

3. El 17 de febrer de 2021, la Policia local emet informe,  en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha inconvenient en 
autoritzar el gual. 

4. De la inspecció realitzada es comprova que el gual està construït però no 
disposa de placa i la seva llargària és de 4,05 ml. 

5. El 14 de juny de 2021, registre entrada 10128, la persona interessada presenta 
documentació complementària.

6. El 21 de juny de 2021, els Serveis tècnics municipals, han emès informe 
favorable a la petició, en el que es fa constar que es tracta d’un gual que 
dona accés a un garatge amb vuit places d’aparcament.

Fonament de dret

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

2. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

3. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
resolució d’alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre. 
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Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, a la Comunitat de propietaris carrer DADES PROTEGIDES, 
amb NIF DADES PROTEGIDES, representada pel senyor DADES PROTEGIDES, 
llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), d’una llargària de 
4,05ml, al carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral 9447745DF2994E, 
expedient 2021/1106.  

2. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

3. Lliurar a la Comunitat de propietaris del carrer DADES PROTEGIDES i, en la 
seva representació al senyor DADES PROTEGIDES, una placa per l’esmentat gual.

Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (OF 20 art. 6). 

4. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual que dóna accés a un garatge amb vuit places 
d’aparcament. 

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

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

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

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

4.1.4.  Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/289).

Fets

1. El 14 de gener de 2021, registre entrada núm. 476, la senyora DADES 
PROTEGIDES, presenta instància per autorització de llicència de gual i 
obtenció de placa al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència  
interna 2021/289

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 

3. El 4 de febrer de 2021, la Policia Local emet informe,  en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha inconvenient en 
autoritzar el gual. 

4. De la inspecció realitzada es comprova que el gual està construït però no 
disposa de placa i la seva llargària és de 3,00 ml. 

5. El 21 de juny de 2021, els Serveis tècnics municipals, han emès informe 
favorable a la petició, i, en el que fan constar que es tracta d’un gual  no 
compartit i el garatge disposa d’una 1 a 5 places d’aparcament.

Fonament de dret

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

2. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

3. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 
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Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, a la senyora DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES 
PROTEGIDES, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), d’una 
llargària de 3,00ml, al carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral 
9651730DF2995B-0001/UY, expedient 2021/289.  

2. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

3. Lliurar, a la senyora DADES PROTEGIDES, una placa per l’esmentat gual. 

Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (O.F. 20 art. 6). 

4. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual no compartit d’una 1 a 5 places d’aparcament.

5. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes que s’incorpori el gual en el Padró municipal de guals. 

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

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

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

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

         

4.1.5. Autorització gual i lliurament (exp. 2020/7312).

Fets

1. El 31 de desembre de 2020, registre entrada núm. 18395, el senyor DADES 
PROTEGIDES, presenta instància per autorització de llicència de gual i 
obtenció de placa al passatge DADES PROTEGIDES, expedient amb referència  
interna 2020/7312. 

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 

3. El 8 de gener de 2021, la Policia Local emet informe,  en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha inconvenient en 
autoritzar el gual. 

4. De la inspecció realitzada es comprova que el gual està construït però no 
disposa de placa i la seva llargària és de 3,70 ml. 

5. El 21 de juny de 2021, els Serveis tècnics municipals, han emès informe 
favorable a la petició, i, en el que fan constar que es tracta d’un gual no 
compartit i el garatge disposa d’una plaça d’aparcament.  

Fonament de dret

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

2. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

3. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

1. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
públic), d’una llargària de 3,70ml, al senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES 
PROTEGIDES,  al passatge DADES PROTEGIDES, ref. cadastral 
9447745DF2994E-1001/OF, expedient 2020/7312.

2. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

3. Lliurar al senyor DADES PROTEGIDES, una placa per l’esmentat gual. 

Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (OF 20 art. 6). 

4. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual no compartit per accedir a un garatge amb 
una plaça d’aparcament.

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

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

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

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

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

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 
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4.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/4641).

Fets

1. El 19 de maig de 2021, registre entrada núm. 7952, la mercantil Inbisa 
Ripollet Can Clos, SL, representada pel senyor DADES PROTEGIDES, presenta 
instància per autorització de llicència de gual i obtenció de placa al carrer 
Sant Josep, 44, expedient amb referència interna 2021/4641.

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves. 

3. De la inspecció realitzada es comprova que el gual està construït però no 
disposa de placa i la seva llargària és de 6,08 ml

4. El 21 de juny de 2021, els Serveis tècnics municipals, han emès informe 
favorable a la petició, i, en el que fan constar que es tracta d’un gual  no 
compartit que dóna accés a un garatge que disposa de 69 places 
d’aparcament.  

5. El 5 de juliol de 2021, la Policia local emet informe,  en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha inconvenient en 
autoritzar el gual. 

Fonament de dret

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

2. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

3. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

ACORDS

1. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
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públic), d’una llargària de 6,08ml, a la mercantil Inbisa Ripollet Can Clos, SL, 
amb  NIF B95847943 al carrer Sant Josep, 44, ref. cadastral: 
9551101DF2995B0001KY, expedient 2021/4641.  

2. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

3. Lliurar, a la mercantil Inbisa Ripollet Can Clos, SL, una placa per l’esmentat 
gual. 

Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (OF 20 art. 6). 

4. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual no compartit, per donar accés a un garatge 
que disposa de 69 places d’aparcament. 

5. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes que s’incorpori el gual en el Padró municipal de guals. 

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

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

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

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

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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4.1.7. Autorització obres per adaptar gual a la normativa municipal (exp. 
2019/3969).

Fets

1. El 16 de gener de 2019, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació de 
la mercantil CRISAN REAL STATE, SL, presenta al Registre general de 
l’Ajuntament, entrada núm. 416, instància per obtenció de placa pel gual 
emplaçat al carrer Ramon i Cajal, 3,  expedient amb referència interna 
2019/3969. 

2. Consta, en aquest emplaçament, llicència de gual en el Padró municipals de 
guals i reserves, amb una llargària de 3,5 ml a nom de l’esmentada mercantil.

3. El 28 de gener de 2019, la Policia Local emet informe, en el que dóna compte 
que si es reuneixen les condicions exigides per llei i per les ordenances 
municipals no hi ha inconvenient en autoritzar la placa de gual.

4. Realitzada inspecció el 17 de juliol de 2019, els Serveis tècnics municipals 
emeten informe en data 3 de setembre de 2019, en el que donen compte de 
les deficiències observades en la construcció del gual.

5. Requeriment a la persona interessada per esmena de les deficiències 
detectades notificades en data 12 de setembre de 2019.  

6. El 13 d’abril de 2021, registre entrada núm. 5110, la persona interessat 
sol·licita llicència d’obres per adaptar el rebaix de la vorera segons la 
normativa municipal. 

7. El 5 de juliol de 2021, els Serveis tècnics municipals emeten informe 
favorable a la sol·licitud de llicència d’obres per adaptació del rebaix de la 
vorera a la normativa municipal.   

8. Consta en l’expedient autoliquidació taxa urbanística per import de 30,00 €, 
autoliquidació taxa ocupació via pública amb sacs per gestió de residus per 
import de 10,80€ i autoliquidació impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres per import de 24,80 €. 

Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.  
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2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret  64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 
preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012, per Resolució de l’Alcaldia, 
on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5. Ban d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, publicat en la web de l’Ajuntament.

6. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic. 

7. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989. 

8. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

ACORDS

1. Atorgar, llicència d’obres a la mercantil Crisan Real State, SL, representada pel 
senyor DADES PROTEGIDES, per adaptar el gual emplaçat al carrer Ramon i Cajal, 
3, (ref. cadastral 8446511DF2984E0001DS) a la normativa municipal segons 
model B per a voreres de fins a 2 metres d’amplada, expedient 2019/3969. 

Prescripcions: 
1) Durant l’execució de les obres es donarà compliment al que ve establert en 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Reial 
decret legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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2) El gual s’haurà d’executar d’acord amb el model B de gual per a voreres de 
fins a 2 metres, aprovat en sessió de Junta de Govern Local el 27 de desembre 
de 2007, el rebaix de la vorera serà de 3,5 ml (incloses peces de transició). 

3) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la seva comprovació.
4) Una vegada realitzada la inspecció, executades correctament les obres es 

podrà recollir la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00€ (OF 20 art.6).

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

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

2. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

 Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
 Amb dos sacs de runa durant 2 dies. 

D’acord amb el punt 1.k) del Ban d’obres d’Alcaldia, de 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

3. Notificar el present acord a la persona interessada.  

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 
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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:

5. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

5.1. Economia:

5.1.1. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la 
licitació del contracte administratiu de servei de grua municipal i de 
retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet.

Fets 

1. El 8 de juny de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar l’inici de l’expedient del contracte administratiu de servei de grua 
municipal i de retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet, 
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i 
tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2. El 15 de juny de 2021, des de Serveis Econòmics/Contractació, es va procedir 
a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la 
Generalitat de Catalunya. 
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3. El 19 de juliol de 2021, es reuneix la Mesa de contractació, i procedeix a 
l’obertura del sobre A (documentació administrativa), i declarant que l’única 
proposició presentada a aquesta licitació ha estat la següent:

 DADES PROTEGIDES,  amb NIF DADES PROTEGIDES, presentada en data 
13 de juliol de 2021, amb número de registre de entrada ENTRA-2021-
11960. 

Una vegada comprovada que consta tota la documentació sol·licitada, es 
declara l’admissió de la seva proposició.

4. El 20 de juliol de 2021, es reuneix novament la Mesa de contractació i es 
procedeix a l’obertura i qualificació del sobre B, proposició econòmica i 
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica, obtenint la única empresa licitadora, DADES PROTEGIDES, una 
puntuació total de 70 punts.

En base a aquesta puntuació, atès que ha estat l’única oferta i que compleix 
amb els condicionants establerts als plecs, la Mesa de contractació acordà 
proposar al licitador DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, com 
a adjudicatari del contracte de servei de grua municipal i retirada de vehicles 
de la via pública al municipi de Ripollet.

Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Aprovar l’establiment de la puntuació obtinguda de la única proposició 
presentada i acceptada, i la seva classificació per ordre, d’acord amb els criteris 
establerts al PCAP, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
contractació:

Empresa: DADES PROTEGIDES
NIF: DADES PROTEGIDES
Puntuació total: 70

2. Considerar que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de referència, és la presentada per l’empresa DADES PROTEGIDES, amb 
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NIF DADES PROTEGIDES, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa 
de contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

3. Notificar a l’empresa DADES PROTEGIDES que, d’acord amb l’establert a l’art. 
150.2 de la LCSP, presenti la documentació que s’indica a continuació en el  
termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord:

 Constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 21.883,00 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), que s’haurà de 
portar a terme de conformitat amb l’indicat al PCAP davant de la Tresoreria 
municipal.

 Acreditació documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 
11.1 i 11.2 del PCAP.

 Compromís d’adscriure la pertinent pòlissa d’assegurances.

5.1.2. Contracte menor de servei de muntatge i lloguer d’escenaris i 
coberta amb motiu de les activitats culturals a l’estiu.

Fets

1. El 18 de juny de 2021, la cap d’unitat de Cultura, senyora DADES 
PROTEGIDES, emet informe de necessitat de disposar d’un servei de 
muntatge i lloguer d’escenaris i coberta amb motiu de les activitats culturals 
a l’estiu, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per a 
realitzar la prestació objecte de contracte.

2.  Que al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la 
cap d’unitat de Cultura conforme no s’està alterant l’objecte del contracte, 
per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

 
3. Que com consta documentat a l’expedient s’ha sol·licitat ofertes a onze 

empreses especialitzades en aquest sector: MUSELLES, MEDIRFLASH, LA 
RULOT INFRAESTRUCTURES, RSM PRODUCCIONES, SONOTECH-OSONA, 
ARTISTIC EVENTS, SONORITY, CARPAS MAESTRAT, HANS FOR EVENTS, 
SOLFESA i SPI INTEGRALES.

4. El preu de licitació era de 15.000,00 € (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 13 
de juliol. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents:  

 ARTICTIC EVENTS, SL, amb NIF B62477831, en el seu nom i representació 
el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, qui presenta 
un pressupost de 14.410,00 euros amb IVA (21%) 3.026,10 euros. 
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 SOLFESA, SA, amb NIF A08757429, en el seu nom i representació el Sr. 
DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, qui presenta un 
pressupost de 14.199,00 euros amb Iva (21%) 2.981,79 euros.

5. El 13 de juliol de 2021, segons l’informe de valoració d’oferta emès per la cap 
d’unitat de Cultura, incorporat en l’expedient administratiu, l’oferta rebuda 
de l’empresa SOLFESA, SA, ha estat la més avantatjosa econòmicament i 
compleix les condicions i requisits que s’exigeixen, per la qual cosa es 
proposa la seva adjudicació per un import de 14.199,00 €, més la quantitat 
de 2.981,79 € en concepte d’IVA (21%), amb un import total de 17.180,79 
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.”

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.”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.338.226091 Cultura segura, serveis i subministraments activitats al 
carrer del Pressupost municipal de 2021. 

3. 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 
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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 de muntatge i lloguer d’escenaris 
i coberta amb motiu de les activitats culturals a l’estiu.

2. Adjudicar a l’empresa SOLFESA, SA, amb NIF A08757429 el contracte de servei 
de muntatge i lloguer d’escenaris i coberta amb motiu de les activitats culturals 
a l’estiu.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de de 14.199,00 €, més la 
quantitat de 2.981,79 € en concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 
17.180,79 €, IVA inclòs, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta 
quantitat a l’aplicació pressupostària 601.338.226091 Cultura segura, serveis i 
subministraments activitats al carrer del Pressupost de 2021.

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

Fets 

1. El 18 de maig de 2021, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació de 
l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat i tramitació ordinari, 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, amb un valor estimat de 267.282,66 € i 
amb un preu de contracte de 323.412,02 € (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne 
la licitació en data 21 de maig de 2021 a la Plataforma electrònica de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 
2. El 16 de juny de 2021, la Mesa de contractació va procedir, mitjançant la 

Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
a l’obertura del sobre únic, corresponent a la declaració responsable i a la 
documentació a valorar de forma automàtica, procedint-ne a la seva 
valoració, aplicant els criteris automàtics previst al PCAP, amb el resultat que 
consta a la corresponent acta, i proposant a l’òrgan de contractació la 
classificació de les ofertes i el requeriment de documentació a la mercantil 
que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu. 

3. El 29 de juny de 2021, per la Junta de Govern Local es va adoptar l’acord 
següent, que es transcriu únicament la part dispositiva, de requeriment 
documental al licitador que ha presentat l’oferta amb la millor relació 
qualitat-preu, de conformitat amb el que estableix l’article 159.4 f) de la 
LCSP: 

“1. Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada 
per la Mesa de contractació en sessió de data 16 de juny de 2021, en la forma 
següent: 
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2. Requerir a la mercantil ASFALTOS BARCINO SL, que ha presentat l’oferta amb la 
millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar 
des del dia següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la documentació 
següent:

 Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de fons de 
l’Ajuntament de Ripollet una garantia definitiva, per import de 9.935,19 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

 Documentació justificativa del personal que s’ha declarat de persones dels 
grups desfavorits amb contracte laboral indefinit del grup d):

 contracte de treball, alta a la seguretat social, còpia de l’últim TC2 i DNI

3. Advertir a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que cas de no atendre aquest 
requeriment dins el termini de 7 dies assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat i d’acord amb la clàusula 32 del PCAP, sense perjudici d’allò 
establert a l’article 71.2 a) de la LCSP. 

4. Notificar a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL.”

4. El 6 de juliol de 2021, la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, ha presentat la 
documentació requerida que ha estat incorporada a l’expedient.

5. El 8 de juliol de 2021, la Mesa de contractació, va decidir elevar a l’òrgan de 
contractació proposta d’adjudicació a favor de la mercantil ASFALTOS 
BARCINO, SL, amb NIF B66533456, per un import de contracte de 
240.431,55 €, dels quals 198.703,76 €, corresponen al preu del contracte i 
41.727,79 € a l’impost sobre el valor afegit del 21 %, i amb la millora de 4 
d’anys d’ampliació del termini de garantia.

PLICA NOM LICITADOR Proposta 
econòmica € 
(sense IVA)

Puntuació 
proposta 
econòmica

Proposta 
millora 
termini  
garantia 
(anys) 

Puntuació 
Millora 
termini 
garantia 

Puntuació  
personal 
empresa  
contracte 
indefinit

Puntuació 
total 
obtinguda de 
forma 
automàtica

5 ASFALTOS BARCINO, SL 198.703,76 65,00 4 20,00 3           88

4 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 225.517,43 57,27 4 20,00 4 81,27

1 TEBANCAT, SL 223.851,10 57,70 4 20,00 3 80,70

3 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL 233.205,40 55,38 4 20,00 3 78,38

2 TECNOLOGIA DE FIRMES, SL 227.142,98 56,86 2 10,00 7 73,86
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Fonaments de dret 

La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic, 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. 

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 dels següents 

ACORDS 

1. Adjudicar a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, amb NIF B66533456, el 
contracte d’obres consistent en l’execució 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 198.703,76 € més 
41.727,79 € en concepte del 21 % d’IVA, resultant un preu de contracte de 
240.431,55 € (21 % IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada i al Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació.

El termini d’execució de les obres és de dotze setmanes, a comptar des de la data 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El termini de garantia es fixa en 5 anys a comptar des de la data de recepció de 
les obres, d’acord amb la millora presentada. 

2. Aprovar la disposició de la despesa per l’adjudicació anteriorment aprovada 
per un import de 240.431,55 €, que s’imputarà a la aplicació pressupostària  
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.  

3. Emplaçar el representant de l’empresa adjudicatària a la formalització del 
contracte administratiu dins el termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà de 
la notificació del present acord. 

4. Notificar el present acord a l’adjudicatari i als restants licitadors, i donar 
trasllat al Departament de Serveis Econòmics.   

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 
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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.

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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