
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 2021/46
Caràcter: ordinària
Data: 28 de desembre de 2021
Horari: 10.05 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López 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. Cristina Cabruja Sagré secretària accidental 
i Sr. Jordi Fortuny Aguiló interventor accidental

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

i Sr. Pablo López Fernández regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

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. Contracte menor del servei de dinamització d’un procés participatiu, per 
l’elaboració del Pla d’usos i construcció de la biblioteca central de Ripollet.

3.1.2. Contracte menor de servei de restauració i conservació del plafó esgrafiat 
situat a la façana oest de la masia de Can Mas.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel 
desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació d’acord amb les bases de la 
convocatòria de l’any 2021.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/6278).

5.1.2. Prestació social econòmica (exp. 2021/6917).

5.1.3. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, setembre 2021.

5.1.4. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, octubre 2021.

5.1.5. Prestació social econòmica per a allotjament, maig-setembre 2021.

5.1.6. Justificació Decret d’Alcaldia 2021/220, caixa fitxa d'habitatge.
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5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació pilones retràctils i repintat del pas de vianants al carrer Sant 
Josep, 42.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència 
competitiva, a l’entitat ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET, per a activitats 
esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d'obres canvi d'ús d'un local a habitatge (exp. 
2021/3253).

7.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres del Projecte 
tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon 
industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet.

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 4, de les obres de dotar de rotondes 
per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers 
Indústria i del Riu.

7.1.4. Desestimar al·legacions presentades per la mercantil Rigel Over, SL.

7.2. Protecció del Medi:

7.2.1. Aprovació de la Memòria que reflecteix les actuacions de millora de les 
zones verdes del camí de la serra entre escola Tatché i carrer Pau Casals, 
l’estabilització del talús del carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la zona 
verda existent entre els carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització 
del paviment del parc Maria Lluïsa Galobart.

Urgències:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació factures, relació 474 –àmbit Governança–.
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8.1.2. Aprovació factures, relació 494 –àmbit Presidència i Democràcia–.

8.1.3. Aprovació factures, relació 495 –àmbit Desenvolupament Econòmic–.

8.1.4. Aprovació factures, relació 496 –àmbit Drets Socials–.

8.1.5. Aprovació factures, relació 497 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

8.1.6. Aprovació factures, relació 498 –àmbit Governança–.

8.1.7. Aprovació factures, relació 499 –àmbit Desenvolupament Comunitari–.

8.1.8. Contracte menor de servei de programa d’habilitats i estratègies per 
l’adquisició i millora d’aprenentatges competencials.

8.1.9. Contracte menor servei de tallers educatius per la promoció i coneixement 
de la lectura i escriptura de la llengua catalana per l’alumnat nouvingut i amb 
manca d’habilitat lingüística de centres educatius de Ripollet.

8.1.10. Contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament 
d’electrònica de veu per a l’ajuntament de Ripollet, dins de l’àmbit de 
Governança.

9. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

9.1. Urbanisme:

9.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució de la memòria valorada per a la 
rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/45, corresponent al dia 21 de desembre.
  
2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/2071, d’1 de desembre, pel qual es concedeix prestació social 
econòmica, per a allotjament, per un import de 400,00 €, a nom de la Sra. 
DADES PROTEGIDES.

 2021/2159, de 15 de desembre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives al Club Patinatge artístic Ripollet per a la 
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tecnificació del dilluns 27 al divendres 31 de desembre de 2021 i del dilluns 
3 al dimecres 5 de gener de 2022, i la liquidació de la taxa corresponent per 
un import total de 300 €.

 2021/2160, de 15 de desembre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives a l’Associació Futbol Sala Ripollet, per a la 
tecnificació del dilluns 27 al dijous 30 de desembre de 2021, i la liquidació 
de la taxa corresponent per un import total de 144 €.

 2021/2175, de 16 de desembre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives al Club Tenis Ripollet, per al Torneig Solidari de 
pàdel dels dies 18 i 19 de desembre de 2021. Cessió que està exempta de 
taxa per tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre.

 2021/2176, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Padró de rebuts dels 
cursos del Centre Cultural de desembre de 2021, per import total de 
2.902,80 €.

 2021/2177, de 16 de desembre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives al Club Hoquei Ripollet, per a la tecnificació del 
dilluns 27 al divendres 31 de desembre de 2021, i la liquidació de la taxa 
corresponent per un import total de 187,50 €.

 2021/2178, de dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el padró d’abonaments 
al poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes de desembre de 
2021, per un import total de 95.518,21 €.

 2021/2184, de 16 de desembre, per la qual s’aprova la liquidació de les noves 
inscripcions als cursos trimestrals de natació per a adults i joves del primer 
trimestre de la temporada 2021/22, per un import total de 226,68 €.

 2021/2246, de 22 de desembre, pel qual s’aprova l’anul·lació del rebut de 
liquidació de la diferència de quota d’abonament del poliesportiu municipal 
per errors d’enregistrament, per import total de 10,15 €.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Contracte menor del servei de dinamització d’un procés participatiu, 
per l’elaboració del Pla d’usos i construcció de la biblioteca central de 
Ripollet.

Fets

1. El 3 de novembre de 2021, la cap d’unitat de Cultura, emet informe sobre la 
necessitat, de contractar el servei de dinamització d’un procés participatiu 
per l’elaboració del Pla d’usos i construcció de la Biblioteca Central de 
Ripollet, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per a 
realitzar la prestació objecte de contracte.

2. Al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la 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. Consta documentat en l’expedient, s’ha sol·licitat ofertes a tres empreses 

especialitzades en aquest sector: MEDUSA CULTURA: DADES PROTEGIDES, 
E-ITD i RAONS PÚBLIQUES, SCCL.

4. El preu de licitació era de 14.000,00 € (sense l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 18 
de novembre. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents:

 MEDUSA CULTURA DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, 
en el seu nom i representació el Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un 
pressupost de 13.740,00 euros, amb IVA (21 %) 16.625,40 euros, 
presenten informació sobre la realització d’anteriors projectes i proposta 
metodològica.

 RAONS PÚBLIQUES, SCCL, amb NIF F66462888, en el seu nom i 
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 
12.950,00 euros amb IVA (21 %) 15.669,50 euros, presenten informació 
sobre la realització d’anteriors projectes i proposta metodològica.

L’11 de novembre de 2021, l’empresa e-ITD, envia una comunicació per 
correu electrònic declinant la seva participació.

5. EL 25 de novembre  i 16 de desembre de 2021, segons els informes de 
valoració d’ofertes emesos per la cap d’unitat de Cultura, incorporats en 
l’expedient administratiu, i ja que el criteri d’adjudicació del servei és a qui 
presenti  l’oferta amb millor puntuació segons els criteris següents:
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PUNTUACIÓ
CRITERIS DE VALORACIÓ Punts màxim Medusa Cultura Raons Públiques
Oferta econòmica 30 7,43 30
Experiència de processos participatius: 30 30 30
Metodologia 30 30 30
Execució abans de termini 10 0 0

Total 67,43 90

Per tant, es proposa adjudicar el servei a l’empresa RAONS PÚBLIQUES, SCCL, 
amb NIF F66462888, per haver obtingut la millor puntuació segons els 
criteris de valoració  anteriors establerts a l’oferta per un import de 
12.950,00 euros, amb l’IVA (21 %) 2.719,50 euros en concepte d’IVA, 
resultant un import total de 15.669,50 euros, 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, estableix, que segons l’import del contracte de 
subministrament previst, s’ha de qualificar el contracte 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.”

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

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 del següents

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de contractar el servei de dinamització d’un procés 
participatiu, per l’elaboració del Pla d’usos i construcció de la Biblioteca Central 
de Ripollet.

2. Adjudicar a l’empresa RAONS PÚBLIQUES, SCCL, amb NIF F66462888, el servei 
de dinamització d’un procés participatiu, per l’elaboració del Pla d’usos i 
construcció de la Biblioteca Central de Ripollet, per haver obtingut la millor 
puntuació segons els criteris de valoració  anteriors establerts a l’oferta per un 
import de 12.950,00 euros, amb l’IVA (21 %) 2.719,50 euros, en concepte d’IVA, 
resultant un import total de 15.669,50 euros, IVA inclòs. S’incorpora a 
l’expedient administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import 12.950,00 euros, amb l’IVA 
(21 %) 2.719,50 euros, en concepte d’IVA, resultant un import total de 15.669,50 
euros, IVA inclòs, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a 
l’aplicació pressupostària 502.920.22706-Estudis i projectes del Pressupost 
municipal de 2021.

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

 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.

3.1.2. Contracte menor de servei de restauració i conservació del plafó 
esgrafiat situat a la façana oest de la masia de Can Mas.

Fets

1. El 2 de desembre de 2021, la cap d’unitat de Patrimoni i Memòria Històrica, 
emet informe de necessitat de contractar el servei per a la restauració i 
conservació del plafó esgrafiat situat a la façana oest de la Masia de Can 
Mas, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per a realitzar 
la prestació objecte de contracte.

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

3. Consta documentat en l’expedient, s’ha sol·licitat ofertes a dues empreses 
especialitzades en aquest sector: DADES PROTEGIDES i DADES PROTEGIDES.

4. El preu de licitació era de 12.396,00 € (sense l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 9 
de desembre a les 14.00 hores. Dins de termini i forma s’han rebut dues 
ofertes:

 DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, presenta un 
pressupost d’11.805,00 euros amb l’IVA (21 %) 14.284,05 euros.

 DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, presenta un 
pressupost de 12.396,00 euros amb l’Iva (21 %) 14.999,16 euros.

5. El 16 de desembre de 2021, segons l’informe de valoració d’ofertes emès per 
la cap d’unitat de Patrimoni i Memòria Històrica, incorporat en l’expedient 
administratiu, l’oferta més avantatjosa econòmicament per l’Ajuntament es 
la presentada per la DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, i 
compleix dintre del preu de licitació, les condicions i requisits que 
s’exigeixen, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació, per un import 
d’11.805,00 euros, amb IVA (21 %) 14.284,05. S’incorpora en l’expedient 
administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa.

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, estableix, que segons l’import del contracte de 
subministrament previst, s’ha de qualificar el contracte 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.”

3. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
101.933.61900, Arranjament i restauració placa de Can Mas del Pressupost 
municipal de 2021.

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar del servei per a la restauració i conservació 
del plafó esgrafiat situat a la façana oest de la Masia de Can Mas.

2. Adjudicar a DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, el servei per a 
la restauració i conservació del plafó esgrafiat situat a la façana oest de la Masia 
de Can Mas.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import d’11.805,00 euros, més l’IVA 
del (21 %) 2.479,50 euros, resultant un import total de 14.284,05 euros, previst 
per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 
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101.933.61900 Arranjament i restauració placa de Can Mas del Pressupost 
Municipal de 2021.

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

 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. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel 
desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació d’acord amb les bases 
de la convocatòria de l’any 2021.

Fets

1. El 16 de novembre de 2021, per Junta de Govern Local,  es va aprovar la 
convocatòria de subvencions pel desenvolupament econòmic local, en règim 
de concurrència competitiva, per l’any 2021, amb la finalitat de donar 

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació del Mandat per 
als anys 2019-2023: potenciar l’activitat econòmica, l’economia social i 
l’emprenedoria i s’obren tres línies de subvencions amb una dotació 
econòmica per l’import de 48.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 202.241.47000 “Subvencions a actuacions desenvolupament 
econòmic”, del Pressupost de l’any 2021, distribuïts d’acord amb les quanties 
màximes següents:

Línia 1: accions que permetin millorar la competitivitat del teixit econòmic 
de Ripollet mitjançant la creació d’empreses i entitats de l’ESS.
Import màxim de la línia: 20.000 €
Import màxim per sol·licitud: 2.000 €

Línia 2: accions per a la promoció, difusió i/o organització d’esdeveniments 
en l’àmbit de l’ESS al municipi de Ripollet.
Import màxim de la línia: 20.000 €
Import màxim per sol·licitud: 2.000 €

Línia 3: accions que permetin millorar la competitivitat, creixement i 
consolidació de les empreses que conformen el  teixit econòmic de Ripollet 
mitjançant l’associacionisme local.
Import màxim de la línia: 8.000 €
Import màxim per sol·licitud: 4.000 €

2. El 22 de novembre de 2021, es publiquen les bases de la convocatòria en el 
BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), i s’obre el termini de 
presentació de sol·licituds, fins el dia 7 de desembre, a les persones 
emprenedores que s’hagin constituït en empresa; a les entitats/empreses 
que hagin realitzat accions per a la promoció, difusió i/o organització 
d’esdeveniments en l’àmbit de l’emprenedoria i l’ESS i a les associacions, 
gremis i/o entitats vinculades al teixit productiu local, dins  del període 
comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

3. L’import de la subvenció concedia, no podrà ser per import superior al 50 % 
del cost total del projecte/ acció presentada; atesa però, la situació 
socioeconòmica del municipi de Ripollet, en el qual l’índex d’atur és un dels  
més elevats de la comarca i la renda per càpita de les mes baixes  segons 
fons estadístiques Hermes i Idescat,  es fixa aquest percentatge al 80 %, 
perquè totes elles puguin realitzar una funció dinamitzadora del teixit 
productiu local amb un topall màxim per sol·licitud de 2.000,00 euros, per 
a les línies 1 i 2, i de 4.000,00 euros, per a la línia 3.

4. Dins del termini establert de presentació de sol·licituds, s’han registrat les 
següents instàncies d’entrada, que consten a l’expedient:

Reg. entrada Núm. exp. Sol·licitant NIF Línia subvenció
2021-20484 2021/9013 DADES PROTEGIDES ***3270** 1
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2021-20630 2021/9062 DADES PROTEGIDES ***0877** 1
2021-20650 2021/9065 Associació Petit Espai l’Oreneta G67371237 2
2021-20628 2021/9070 La Gresca G61125449 2
2021-20619 2021/9081 Els Solets de Minilàndia F67295923 2
2021-20561 2021/9012 Gremi CRM G59781781 3
2021-20620 i 20621 2021/9080 Associació d’Empreses de Ripollet (AER) G67370965 3

5. El 14 de desembre de 2021, la Comissió avaluadora, un cop valorades les 
sol·licituds formulades que consten a l’expedient administratiu d’acord amb 
els criteris d’avaluació establerts  en aquesta convocatòria, aixeca l’acta de 
concessió de subvencions on es determina les sol·licituds favorables i es 
proposa la concessió de subvencions per l’import global de 17.934,43 euros, 
d’acord amb els criteris generals i específics que consten a les bases de la 
convocatòria publicades en data 22 de novembre de 2021.

6. El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les 
despeses justificades mitjançant transferència al compte bancari de l’entitat, 
empresa o persona emprenedora, una vegada finalitzat el període de 
justificació a data 31 de març de 2022.

7. La manca de justificació de la realització o realització parcial del projecte o 
activitat pel qual s’ha rebut subvenció, suposarà la revocació total o parcial 
de la mateixa i el reintegrament proporcional de les quanties indegudament 
percebudes.

8. En els supòsits que no es justifiqui la totalitat de l’import atorgat pel projecte 
o activitat subvencionada, es durà a terme el re-càlcul de l’import de la 
subvenció mantenint el percentatge inicialment previst.

9. Consta en l’expedient document comptable de reserva de crèdit (RC) amb 
número 2021.2.0025446.000, per un import total de 48.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 202.241.47000 “Subvencions actuacions 
Desenvolupament Econòmic” del vigent Pressupost de 2021.

Fonaments de dret

1. Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de juliol de 2018 (publicades en el BOPB del 
27/09/2018).

2. Bases reguladores específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, aprovades en sessió del Ple municipal el dia 27/12/2018 
(publicades al BOPB del 7/1/2019).

3. Pla estratègic de subvencions 2019-2021de l’Ajuntament de Ripollet i 
patronats, aprovat pel Ple celebrar amb data 27 de desembre de 2018 i 
publicat al BOP de Barcelona amb data 4 de gener de 2019.
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4. Llei 38/2003, general de subvencions; el Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006.

5. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995.

6. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

7. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i en els aspectes vigents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en les 
qüestions relatives al procediment administratiu.

8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic al sector públic.

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

ACORDS

1. Aprovar la concessió de subvenció per l’import total de 17.934,43 euros, a les 
persones següents emprenedores, empreses, entitat i/o associació, proposats per 
la Comissió Avaluadora, que han obtingut la condició de beneficiàries, i que han 
superat una puntuació mínima a cada apartat de 20 punts i un mínim de 60 
punts a la suma d’ambdós apartats, que compleixen amb els requisits d’acord 
amb els criteris generals i específics que consten a les bases de la convocatòria:

Núm. exp. Beneficiàries NIF/DNI Línia 
Punts 
generals

Punts  
específics

Total 
punts

Subvenció 
Concedida

2021/9013 DADES PROTEGIDES ***3270** 1 36 30 66 2.000,00 €
2021/9062 DADES PROTEGIDES ***0877** 1 31 30 61 2.000,00 €
2021/9065 Associació Petit Espai l’Oreneta G67371237 2 40 20 60 2.000,00 €
2021/9070 La Gresca G61125449 2 43 30 73 2.000,00 €
2021/9081 Els Solets de Minilàndia F67295923 2 42 20 62 2.000,00 €
2021/9012 Gremi CRM G59781781 3 43 50 93 4.000,00 €
2021/9080 Associació d’Empreses de Ripollet (AER) G67370965 3 40 50 90 3.934,43 €
TOTAL 17.934,43 €

2. Aprovar la DISPOSICIÓ de la despesa per l’import de 17.934,43 euros, a 
cadascuna de les empreses, entitat i/o associacions beneficiàries descrites en el 
punt anterior, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 202.241.47000 
“Subvencions actuacions Desenvolupament econòmic”, del vigent Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet.

3. Publicar la present concessió de subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableix l’article 18 i l’article 20 de la 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Portal de 
transparència, a la Seu i al Tauler electrònic.

4. Notificar la present resolució a les persones interessades.

5. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

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.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/6278).

Fets

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L’1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
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situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat per a 
ulleres, per un import total de 75,00 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la prestació social de caràcter 
econòmic individualitzat per a ulleres, a favor de la persona interessada següent, 
per un import total de 75,00 €:

Núm. PSE: 64125
NIE: ****0642*
Exp. HESTIA: 2016/395
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 75,00 €
Factura: 1861

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 75,00 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000, del vigent Pressupost:
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Núm. PSE: 64125
NIF: ***7056**
Exp. HESTIA: 2016/395
Endossatari: DADES PROTEGIDES
Import: 75,00 €
Factura: 1861

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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.

5.1.2. Prestació social econòmica (exp. 2021/6917).

Fets

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.
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2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
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de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat per a 
ulleres, per un import total de 34,50 €.
2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la prestació social de caràcter 
econòmic individualitzat per a ulleres, a favor de la persona interessada següent, 
per un import total de 34,50 €:

Núm. PSE: 64126
NIF: ***4144**
Exp. HESTIA: 2015/390
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 34,50 €
Factura: 37

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 34,50 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000, del vigent Pressupost.

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Núm. PSE: 64126
NIF: ***0785**
Exp. HESTIA: 2015/390
Endossatari: DADES PROTEGIDES
Import: 34,50 €
Factura: 37

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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.

5.1.3. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, setembre 
2021.

Fets

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.
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2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
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vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat de la quota 
de les escoles bressol municipals del mes de setembre, per un import total de 
1.457,76 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat de de la quota de les escoles bressols 
municipals del mes de setembre a favor de les persones interessades següents 
per un import total de 1.457,76€:

PSE NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import €
64128 **9225* 2019/185 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
64129 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
64130 ***5914** 2019/066 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
64131 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 104,12 
64132 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
64133 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
64134 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 
64135 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
64136 ***3959** 2019/562 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 
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64137 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
  1.457,76 

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.457,76 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2312-48000, del vigent Pressupost:

PSE Exp. Import NIF Endossatari
64128 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64129 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64130 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64131 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64132 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64133 2019/436 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64134 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64135 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64136 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64137 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària

1.457,76 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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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5.1.4. Prestació social econòmica escoles bressol municipals, octubre 
2021.

Fets

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.
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7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat de la quota 
de les escoles bressol municipals del mes d’octubre, per un import total de 
1.457,76 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la prestació social de caràcter 
econòmic individualitzat de de la quota de les escoles bressols municipals del 
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mes d’octubre, a favor de les persones interessades següents, per un import total 
de 1.457,76 €:

PSE NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import €
64138 **9225* 2019/185 DADES PROTEGIDES

DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES 197,84 

64139 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 
64140 ***5914** 2019/066 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 
64141 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 104,12 
64142 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
64143 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 
64144 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 
64145 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 
64146 ***3959** 2019/562 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 
64147 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 

  1.457,76 

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.457,76 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2312-48000, del vigent Pressupost.

PSE Exp. Import NIF Endossatari
64138 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64139 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64140 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64141 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64142 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64143 2019/436 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64144 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64145 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64146 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
64147 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària

1.457,76 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

5.1.5. Prestació social econòmica per a allotjament, maig-setembre 2021.

Fets

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.
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5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1 Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat  per a 
allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, dels mesos de maig, juny, juliol, agost i 
setembre de 2021, per un import total de 1.350,00 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la prestació social de caràcter 
econòmic individualitzat per a allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA dels mesos 
de maig, juny, juliol, agost i setembre de 2021, a favor de la persona interessada 
següent, per un import total de 1.350,00 €:

Núm. PSE: 64127
NIF: ***0343**
Exp. HESTIA: 2009/011
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 1.350,00 €
Factura: 302797, 304125, 305700, 307080 i 308549

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.350,00 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost:

Núm. PSE: 64127
NIF: A58242223
Exp. HESTIA: 2009/011
Endossatari: Hotel Grill Barberà, SA
Import: 1.350,00 €
Factura: 302797, 304125, 305700, 307080 i 308549

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

5.1.6. Justificació Decret d’Alcaldia 2021/220, caixa fixa d'habitatge.

Fets

1. El 17 de febrer de 2021, mitjançant  Decret d’Alcaldia 220, es va aprovar, per 
un import total de 3.000,00 €, a nom de la Sra. DADES PROTEGIDES, 
l’habilitada de la caixa fixa, en concepte de bestreta per a despeses 
d’habitatge, per atendre les urgències que es produeixin al Departament de 
Serveis Socials de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011.

2. Que actualment es justifica les despeses realitzades de la bestreta citada, 
amb els núm. de les prestacions socials de caràcter econòmiques, exp. Hestia, 
imports i noms de les persones interessades.

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

Fonaments de dret

1. L’article 69.1 del Reial secret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que tindrà el 
caràcter de “a justificar”, les ordes de pagament, els documents justificatius 
dels quals no es poden acompanyar al moment de la seva expedició (art. 191, 
LRHL).

2. L’art. 2019 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el tex refós de la LRHL.

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

4. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
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5. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Concedir les prestacions socials de caràcter econòmiques per a l’habitatge.

2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació, a favor de les persones 
interessades següents, per un import total de 2.063,75 €:

PSE NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import
59948 DADES PROTEGIDES 2009/508 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 300,00 €
64083 DADES PROTEGIDES 2020/269 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 250,00 €
64084 DADES PROTEGIDES 2020/078 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 350,00 €
64085 DADES PROTEGIDES 2005/108 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 93,75 €
64149 DADES PROTEGIDES 2021/004 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 320,00 €
64150 DADES PROTEGIDES 2020/151 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 350,00 €
64151 DADES PROTEGIDES 2017/027 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 400,00 €

2.063,75 €

3. Reposar aquests imports, per tornar a comptar amb els 3.000 € de bestreta 
de caixa fixa inicial.

4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació pilones retràctils i repintat del pas de vianants al carrer 
Sant Josep, 42.

Fets

1. La Prefectura de la Policia Local, realitza una proposta sobre la necessitat de 
repintar el pas vianants del carrer Sant Josep, 42, col·locar la senyalització 
pertinent, eliminar dos estacionaments en línia, un en cada sentit de la 
circulació i instal·lar sis pilones retràctils, tres a cada costat de la calçada, en 
ambdós sentits de la circulació reforçades amb un línia groga paral·lela a la 
vorera, per tal de garantir la visibilitat dels vianants alhora de creuar el pas 
de vianants esmentat.
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2. El 17 de desembre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

1.  Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en 
que es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.

3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”

2. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 2 i articles 2 i 3:

“Article 2

1. Els senyals d’ordenació del transit instal·lats a la via publica tindran les 
característiques i els signes establerts en el Reglament general de circulació, articles 
134 i següents, i son d’us preceptiu i de compliment obligat i general.

Article 3

1. Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions i 
senyals de transit.”

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORD

1. Repintar el pas vianants  del carrer Sant Josep, 42, col·locar la senyalització 
vertical pertinent, la P-20, eliminar dos estacionaments en línia, un en cada 
sentit de la circulació i instal·lar sis pilones retràctils, tres a cada costat de la 
calçada en ambdós sentits de la circulació, per tal de garantir la visibilitat dels 
vianants alhora de creuar el pas de vianants esmentat, tal com s’indica en 
l’informe de la Policia Local.
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Aquestes es reforçaran amb una marca longitudinal continua de color groga  a 
cadascun dels costat de la via.

2. La instal·lació de la senyalització, pilones i pintura vial serà executada per la 
Brigada Municipal d’Obres, en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència 
competitiva, a l’entitat ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET, per a 
activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local, una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
5.432,32 € (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat 
ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET, per tal de finançar els programes 
següents:

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

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

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

3. El 24 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant les instàncies amb 
números de registre d’entrada 2021/4279-4280, documentació justificativa 
de despeses.

4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021, es reuneix la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.
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5. Durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar la 
documentació presentada i en data 10 de maig de 2021 es requereix a 
l’entitat la presentació d’aquesta documentació complementària mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5402.

6. El 14 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021/7606.

7. Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment 
de la justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures 
i justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables sumen un total de 7.848,03 €, segons la relació adjunta a 
l’expedient administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de 
la subvenció atorgada.

8. El 19 de juliol de 2021, s’emet un INFORME D’INTERVENCIÓ LIMITADA 
PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS AMB OBJECCIONS I OBSERVACIONS, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

9. El 27 d’octubre de 2021, es requereix a l’entitat la presentació de la 
documentació especificada a l’ INFORME D’INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA 
DE REQUISITS BÀSICS AMB OBJECCIONS I OBSERVACIONS mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/11986.

10. El 10 de novembre de 2021, mitjançant els números de registre d’entrada 
2021-18829/18830, l’entitat presenta documentació requerida sobre el 
programes número 3 i 6.

11. Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa, es 
constata que existeixen algunes diferències en els següents programes 
respecte a la documentació valorada per la comissió i per la unitat 
d’Intervenció i es corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes després de les 
indicacions de la unitat d’intervenció:

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

 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou noves factures 
que es desglossen a continuació:
o Factura en concepte d’Inscripció d’Equips a nom de la FCF, per un 

import de 207,39 €.
o Factura en concepte d’Inscripció d’Equips a nom de la FCF, per un 

import de 555,28 €.
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o Factura en concepte d’Inscripció d’Equips a nom de la FCF, per un 
import de 51,88 €.

o Factura en concepte de material esportiu a nom d’ELK SPORT, per un 
import de 88,16 €.

o Factura en concepte de material esportiu a nom d’ARAMAR, per un 
import de 71,55 €.

o Factura en concepte de material esportiu a nom d’AREA CLUB, per 
un import de 794,68 €.

o Factura en concepte de material d’oficina a nom de 
PUBLICARTUCHOS, per un import de 52,50 €.

o Factura en concepte de material d’oficina a nom de 
PUBLICARTUCHOS, per un import de 180,19 €.

o Factura en concepte de material d’oficina a nom de 
PUBLICARTUCHOS, per un import de 157,54 €.

o Factura en concepte de material d’oficina a nom de 
PUBLICARTUCHOS, per un import de 27,00 €.

o Factura en concepte de material d’oficina a nom de 
PUBLICARTUCHOS, per un import de 19,71 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 69,94 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 70,05 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 82,44 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 66,40 €.

o Factura en concepte de telefonia a nom de VODAFONE, per un import 
de 69,18 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.
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o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 50,12 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 62,22 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 50,12 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 50,12 €.

o Factura en concepte d’alarmes a nom de SECURITAS, per un import 
de 56,17 €.

 Respecte a la factura presentada en concepte de Llicències per la qual en 
l’Informe desfavorable d’intervenció se sol·licitava més informació per 
tal d’identificar la despesa, l’entitat presenta un document emès per la 
Federació Catalana de Futbol, en el qual s’identifica que la despesa 
correspon al servei de manteniment informàtic federatiu de les 
temporades 17/18-18/19 i 19/20. Només es considera despesa del 
programa la part corresponent a l’any 2020, és a dir, el període comprés 
entre gener i juny. Per tant, l’import que es considera despesa del 
programa i, a més, despesa subvencionable és 181,65 €.

 Per tant, el nou import de despeses del programa és 9.642,84€.
 El nou import de despeses subvencionables és: 6.723,78 €.
 En la darrera relació de despeses presentada per l’entitat es constata que, 

a part de les despeses directament relacionades amb el programa, 
existeixen moltes despeses indirectes. Donat que l’activitat principal i 
gairebé exclusiva de l’entitat és l’activitat que precisament se 
subvenciona dins d’aquest programa, es considera justificat que totes 
aquestes despeses són imputables al programa número 3.

 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 
subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 4.821,42 €.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 2.500 € en concepte de bestreta 
de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim a 
atorgar passa a ser de 4.821,42 €, s’informa favorablement sobre:
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 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 4.821,42 €.
 L’anul·lació de la disposició de la despesa a favor de l’entitat ESCUELA 

FUTBOL BASE RIPOLLET atorgada però no percebuda: 178,58 €.

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

 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou una nova 
factura en concepte d’assegurança d’accidents col·lectius a nom de 
MAPFRE, per un import de 559,34 €.

 L’entitat modifica l’import imputat de l’assegurança de responsabilitat 
civil de MAPFRE. El nou import imputat d’aquesta factura és 154,85 €.

 Per tant, el nou import de despeses del programa és 980,59 €.
 El nou import de despeses subvencionables és 980,59 €.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50 % 

del cost de l’activitat subvencionada que s’estableix a l’apartat “Regulació 
dels Criteris de sol·licitud de subvencions” de la convocatòria.

De manera general per a ambdós programes:

 Queda degudament acreditat el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social amb la presentació dels 
corresponents certificats per part de l’entitat.

 Els nous balanços econòmics estan equilibrats.
 Es considera acreditat el pagament de les factures emeses per la FCF 

donat que s’indica específicament “TOTAL COBRAT” o “PAGAMENT AMB 
TARGETA”.

Fonaments de dret

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

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

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

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet –BGS, 
aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de 27 de setembre de 2018.
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5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 –PLA-. El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, va ser aprovat en sessió plenària de 27 de 
desembre de 2018 i es va publicar l’edicte al BOPB de 4 de gener de 2019.

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

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

ACORDS

1. Aprovar les justificacions de despeses presentades per l’entitat ESCUELA DE 
FUTBOL BASE RIPOLLET, amb NIF G63159545, per als programes que es 
desglossen a continuació:

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

 Import atorgat: 5.000 €
 Import justificat: 9.642,84€

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

 Import atorgat: 432,32 €
 Import justificat: 980,59 €

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

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

 Import atorgat: 5.000 €
 Import justificat: 9.642,84€
 Import obligació: 4.821,42 €
 Import bestreta: 2.500 €
 Import a pagar: 2.321,42 €
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PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

 Import atorgat: 432,32 €
 Import justificat: 980,59 €
 Import obligació: 432,32 €
 Import bestreta: 216,16 €
 Import a pagar: 216,16 €

3. Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 2.500,00 €, en concepte de 
bestreta de la quantitat inicialment atorgada en el programa 3, i que finalment 
l’import màxim a atorgar passa a ser de 4.821,42 €, l’anul·lació de la disposició 
de la despesa a favor de l’entitat ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET atorgada 
però no percebuda: 178,58 €.

4. Notificar aquest acord a l’entitat ESCUELA DE FUTBOL BASE RIPOLLET i donar 
compte als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

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

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

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

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d'obres canvi d'ús d'un local a habitatge (exp. 
2021/3253).

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

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a les obres del canvi d’ús 
d’un local a habitatge al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 
0246327DF3904E0001AG.

Consta a l’expedient les autoliquidacions emeses pels següents conceptes:

 L’OF 21, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons art. 6.1.a., 
per un import de 384,13 €.

 L’OF 5, impost sobre construccions i obres, segons art. 6., per un import de 
631,80 €.

 L’O.F. 21, art. 6.1.g, taxa connexió clavegueram nou habitatge connexió 
clavegueram general, per un import de 16,30 €.

 L’O.F. 6, art. 6 GI T3a b), taxa ocupació via pública amb sacs contenidors (1 
sac durant 5 dies), per un import de 12,25 €.

2. CONDICIONAR l’eficàcia de la llicència a deixar constància en el Registre de la 
Propietat, d’acord amb la legislació hipotecària  de la vinculació de la reserva de 
plaça d’aparcament  que consta en la còpia simple de l’escriptura notarial amb 
número de protocol 1375 de data 1 de desembre de 2020, davant del notari, Sr. 
José Luis Jacobo Pascual Vega, presentada per l’interessat al Registre General de 
l’Ajuntament el 26 de febrer de 2021 (RE 2021/2437), ja que aquesta reserva 
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d’aparcament és un paràmetre urbanístic d’obligatori compliment per a atorgar 
aquesta llicència. Concretament es vincula la plaça d’aparcament número 28 de 
la planta -1 de l’edifici situat al carrer DADES PROTEGIDES.

3. ADVERTIR que aquesta plaça d’aparcament no es podrà fer servir per complir 
la reserva de plaça d’aparcament per altres edificis d’acord amb allò que preveu 
l’article 299.6 NUPGM.

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

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

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

6. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i 
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

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 
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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.

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

7.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres del 
Projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, 
obres al polígon industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i última i la corresponent factura, 
subscrita per l’arquitecte municipal i per l’arquitecte tècnic municipal, a les que 
executa l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, de les obres del Projecte tècnic global 
del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del 
marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, per un import de 4.452,62 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 4.452,62 € i aprovar el seu pagament a 
la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.

3. Donar de baixa l’import de 3.658,51 €, com  economia d’aquest projecte.
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4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del 
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.

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 4, de les obres de dotar de 
rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la 
confluència dels carrers Indústria i del Riu.

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

ACORDS

1. Aprovar la certificació d’Obres núm. 4 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal i per l’arquitecta tècnica municipal, a les que executa 
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, de les obres de dotar de rotondes per a la 
reducció d’accidents i millora de la circulació a la confluència dels carrers 
Indústria i del Riu, per un import de 5.882,23 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 5.882,23 € i aprovar el seu pagament a 
la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
202.153.60900 “projecte de modernització de polígons industrials” del vigent 
Pressupost municipal.
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3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

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

7.1.4. Desestimar al·legacions presentades per la mercantil Rigel Over, SL.

Fets

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

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

2. El 16 de juny de 2021, dins de termini conferit a l’efecte, la mercantil Rigel 
Over, SL, amb NIF B64460738, ha presentat un escrit d’al·legacions.
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3. El 25 de juny de 2021, la TAG dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Ripollet, emet informe en relació a les al·legacions presentades per la 
mercantil Rigel Over, SL, el qual consta incorporat a l’expedient.

4. El 26 d’octubre de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local, i d’acord amb 
l’informe emès per la TAG de Serveis Jurídics, els punts què a continuació es 
relacionen:

 Estimar parcialment les al·legacions presentades per la mercantil Rigel 
Over, SL, en el sentit de sobreseure l’expedient incoat per la declaració 
de l’existència de causa de prohibició de contractar amb l’Ajuntament de 
Ripollet.

 Incoar expedient per imposar penalitat d’import 14.926,47 €, 
corresponent al 3 % del pressupost base de liquidació.

 Donar audiència a la mercantil per un termini de 10 hàbils per presentar 
les al·legacions i els documents que considerin convenients.

5. El 3 de novembre de 2021, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES 
PROTEGIDES, en representació de la mercantil Rigel Over, SL, presenta escrit 
d’al·legacions contra l’anterior acord de Junta de Govern Local.

6. El 22 de novembre de 2021, la TAG dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Ripollet, emet informe en relació a les al·legacions presentades per la 
mercantil Rigel Over, SL, el qual consta incorporat a l’expedient, amb les 
consideracions jurídiques del tenor literal següent:

<<Primera.- La primera al·legació formulada per la mercantil Rigel Over, SL, 
consisteix en considerar que l’incompliment que va motivar l’exclusió de la licitació 
i la consideració com a retirada de l’oferta, no es troba dins de cap dels supòsits 
previstos a l’article 150.2 de la LCSP.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’abril de 2021, va acordar, entre 
d’altres, requerir a la mercantil RIGEL OVER, SL, que havia 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 es rebés el requeriment, presentés la documentació 
següent:

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de fons de 
l’Ajuntament de Ripollet, una garantia definitiva per import de 19.821,87 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

b) Contracte d’assegurança, segons allò indicat al PCAP.
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c) Declaració relativa a la celebració de subcontractes assenyalant la part de la 
prestació que es pretén subcontractar i la identitat dels sots-contractista i del 
seu representant legal, justificant la seva aptitud per a executar la part d’obra 
que correspongui per referencia als elements tècnics i humans de que disposa i 
a la seva experiència. Aportarà Declaració responsable del sots-contractista de 
no trobar-se incurs en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la 
LCSP.

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

 En tots els casos: el contracte de treball, alta i/o baixa a la seguretat social 
i còpia de l’últim TC2.

 Pel Grup b): certificat DONO més informe de vida laboral.
 Pel Grup d): DNI.
 Pel Grup e): certificats acreditatius.

Tanmateix, en el mateix acord, ja s’advertia la mercantil RIGEL OVER, 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.” 

El requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 
2021, és conseqüència de la previsió continguda a la clàusula 30.2 del Plec de 
Clàusules Administratives que regeixen la present licitació (en endavant PCAP). 
Aquesta clàusula disposa que “qui hagi estat proposat com adjudicatari per la MC 
en el termini de SET DIES HÀBILS a comptar des de la tramesa de la comunicació serà 
requerit per l’aportació dels extrems d’ordinari requeriment en compliment del 
supepígraf f) de l’apartat 4art de l’article 159 de referència”, per després detallar 
quina és la documentació que haurà d’aportar el proposat com a adjudicatari, entre 
la que es troba la documentació justificativa de disposar de persones dels grups 
desfavorits amb contracte laboral indefinit, descrits en l’apartat dels criteris a tenir 
en compte en l’adjudicació. En concret, s’indicava que s’havia d’aportar, en tots els 
casos, el contracte de treball, alta i/o baixa a la seguretat social i còpia de l’últim 
TC2 i, per a cada grup, la documentació següent:

 Grup a): Certificat de l’INEM situació d’atur en llarga durada. El certificat és el 
DONO (demandant d’ocupació no ocupat) més el certificat del SOC amb la data 
des de la que consten a l’atur.

 Grup b): Certificat DONO més informe de vida laboral.
 Grup c): El llibre de família i potser un certificant d’empadronament
 Grup d): DNI.
 Grup e): Certificats acreditatius.
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Per la seva banda, l’article 159.4.f) de la LCSP al que fa referència l’avantdita 
clàusula 30.2 del PCAP, preveu que “després de l’obertura de l’arxiu electrònic la 
Mesa procedirà, entre d’altres, a requerir a l’empresa que hagi obtingut la millor 
puntuació mitjançant comunicació electrònica per tal que constitueixi garantia, així 
com perquè aporti el compromís al que es refereix l’article 75.2 i la documentació 
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2; i tot això en 
el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació”.

És evident doncs, que el que es demana al proposat com a adjudicatari, és 
l’acreditació dels mitjans a adscriure a l’execució del contracte que, en aquest cas, 
són els que va presentar en la declaració responsable conforme a l’annex V del PCAP, 
els quals, a la vegada es van configurar com a criteri de valoració.

Així doncs no és possible atendre l’al·legació formulada per la mercantil Rigel Over, 
SL, doncs l’incompliment que va motivar l’exclusió de la licitació, això és la manca 
de justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, és un dels supòsits previstos a l’article 
150.2 de la LCSP.

Segona.- En segon lloc, la mercantil Rigel Over, SL, manifesta que, segons reiterada 
jurisprudència, no tot incompliment del requeriment regulat a l’art. 150.2 de la LCSP 
ha de comportar la doble conseqüència de retirada de l’oferta i imposició de la 
penalitat, sinó únicament quan l’incompliment hagi estat total i greu,  per després 
manifestar que, en el cas que ens ocupa, això no ha estat així.

És cert que tant la doctrina dels diferents tribunals de resolució de recursos 
contractuals com la jurisprudència, al llarg dels últims anys han vingut atemperant 
l’aplicació literal de l’article 150.2 de la LCSP. En efecte, és criteri del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals (Resolució 338/2018, 532/2020, 
590/2020 i 779/2020, entre d’altres) que l’article 150.2 de la LCSP només s’ha 
d’aplicar als casos en què efectivament existeixi un incompliment efectiu i real del 
requeriment, quedant limitada la seva aplicació en aquells casos en què falta 
totalment la documentació requerida distingint el Tribunal dos supòsits:

a) Quan no es complimenta en absolut el requeriment de l’article 150.2, supòsit en 
el que s’ha de fer una interpretació restrictiva i estricta i donar per incomplida 
totalment la obligació.

b) Quan es complimenta el requeriment de manera incompleta, sense que afecti 
l’existència prèvia del requisit, cas en el que procedeix requerir la subsanació de 
la documentació en el termini de 3 dies, amb la finalitat de reparar els defectes 
o omissions en els que hagués incorregut.

En el mateix sentit es pronuncia la Junta Consultiva de Contractació en el seu 
Informe 6/2021 quan diu “Por el contrario, cuando lo que ocurre es que el licitador 
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no ha hecho el menor esfuerzo por aportar la documentación exigida o cuando de 
la misma se deduzca con claridad que lo que ocurre es que el licitador no cumple 
algunas de las condiciones que, como requisitos previos, exige la LCSP para poder 
ser adjudicatario, la única solución es descartar su proposición excluyéndolo de la 
licitación, repetir el trámite del artículo 150.2 respecto de la siguiente de las 
proposiciones e imponer, en este caso de forma automática, las penalidades que 
marca la norma.”

Doncs bé, en el nostre cas no només s’ha reconegut per part de la mercantil Rigel 
Over, SL, que no disposa dels mitjans que havia declarat que formaven part de la 
seva plantilla, en concret dues persones joves en recerca d’ocupació i d’una altra 
persona amb diversitat o discapacitats, sinó que la declaració efectuada va 
comportar que se li atorguessin 6 punts en els criteris de valoració, els quals varen 
ser determinants en la proposta que va efectuar la Mesa com a adjudicatària del 
contracte (va quedar classificada en primera posició quan, sense aquests 6 punts 
hagués quedat en cinquena posició). Hem de concloure doncs que l’incompliment 
en aquest cas, sí que és total i greu. Total perquè en el moment de presentar l’oferta 
no es disposava del personal que s’havia declarat que formava part de la plantilla 
de l’empresa i greu perquè es va beneficiar d’aquesta afirmació per aconseguir 6 
punts en els criteris de valoració que no li corresponien.>>

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Desestimar les al·legacions presentades en data 3 de novembre de 2021, pel 
Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF PROTEGIDES, en representació de la mercantil 
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Rigel Over, SL, amb NIF B64460738, d’acord amb l’informe emès per la TAG dels 
Serveis Jurídics, de 22 de novembre de 2021.

2. Considerar retirada injustificadament l’oferta de la mercantil Rigel Over, SL, 
amb les conseqüències previstes en l’esmentat article 150.2 LCSP.

3. Imposar una penalitat per import de 14.926,47 €,  corresponent al 3 % del 
pressupost base de licitació, conforme disposa l’article 150.2 LCSP, en no haver 
complimentat adequadament el requeriment efectuat per acord de la Junta de 
Govern Local, de 27 d’abril de 2021.

4. Notificar el següent acord al Sr. DADES PROTEGIDES, representant legal de la 
mercantil Rigel Over, SL.

5. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

7.2. Protecció del Medi:

7.2.1. Aprovació de la Memòria que reflecteix les actuacions de millora de 
les zones verdes del camí de la serra entre escola Tatché i carrer Pau 
Casals, l’estabilització del talús del carrer Pizarro, la pavimentació del 
camí de la zona verda existent entre els carrers Sant Josep, Pedraforca i 
Collserola i l’estabilització del paviment del parc Maria Lluïsa Galobart.

Fets

1. EL 22 d’octubre de 2021, el regidor de Protecció del Medi, proposa iniciar 
l'expedient per a l’aprovació de la Memòria “Actuacions de millora de les zones 
verdes del camí de la serra entre escola Tatché i carrer pau casals, l’estabilització del 
talús del carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la zona verda existent entre els 
carrers sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment del parc 
maria Lluïsa Galobart”, per tal d’atendre les deficiències observades en 
determinats parcs del municipi.

2. El 26 d’octubre de 2021, la tècnica de Protecció del Medi de l’Ajuntament, 
emet informe del tenor literal següent:
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<<INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A la supervisió i aprovació de la memòria 
que reflecteix les actuacions de millora de les zones verdes del camí de la 
serra entre escola Tatché i carrer Pau Casals, l’estabilització del talús del 
carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la zona verda existent entre els 
carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment del 
parc Maria Lluïsa Galobart. 

Antecedents

Primer. En les visites d’inspecció realitzades en els parcs de Ripollet s’ha comprovat 
que existeixen determinades deficiències en alguns dels parcs de Ripollet com són el 
camí de la serra entre escola Tatché i carrer Pau Casals, l’estabilització del talús del 
carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la zona verda existent entre els carrers 
Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment del parc Maria 
Lluisa Galobart.

Segon. Per atendre aquestes deficiències s’ha redactat la memòria “Actuacions de 
millora de les zones verdes del camí de la serra entre escola Tatché i carrer pau 
casals, l’estabilització del talús del carrer Pizarro, la pavimentació del camí de la 
zona verda existent entre els carrers sant Josep, Pedraforca i Collserola i 
l’estabilització del paviment del parc maria Lluïsa Galobart”.

Fonaments de dret

1. Tenen la consideració d’obres locals les que executen les entitats locals per a la 
prestació dels serveis de la seva competència, tant si es tracta d’obres de nova 
planta, com de reforma, reparació, conservació o manteniment, segons allò que 
disposa l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (d’ara en endavant ROAS) i l’article 
234 del Dec. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

2. Els articles 12, 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regula la classificació 
de les obres ordinàries.

L’article 12 ROAS  estableix diferent categories d’obres als efectes de l’elaboració 
dels projectes d’obres locals:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el concepte de:
1 reforma com el conjunt d’obres  d’ampliació, millora, modernització, 

adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent.
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2 reparació com  les necessàries per esmenar un dany produït en  un bé 
immoble per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a resistència, la 
sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració 
del volum, tenen la qualificació de gran reparació. I en el altres casos, quan 
no revesteixen complexitat tècnica constructiva, es consideren obres de 
reparació menor.

b) Obres de reparacions menors.

c) Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen el  
deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural 
del bé.

3.  Els articles  99, 118.2, 118.3 i 235 de la LCSP 9/2017.

Consideracions tècniques

1. Entrada zona verda camí de la serra entre Escola Tatché i carrer Pau Casals

Aquesta zona verda es troba entre l’escola Tatché, la part posterior dels edificis del 
carrer Pau Casals i el camí de la Serra. Te un prat natural i una plantació de pins i 
alzines. Com a  mobiliari hi ha una zona d’elements per realitzar esport, uns bancs i 
una font d’aigua. L’accés a aquesta zona verda es realitza a través de dos passatges  
de vianants des del carrer pau Casals, i existeix un accés al costat de l’escola o per al 
camí de la Serra. L’accés des del camí de la Serra es tracta d’un talús de terra 
inaccessible per persones amb mobilitat reduïda.

Amb la present obra es pretén dotar aquesta zona d’un accés que compleixi la 
normativa de supressió de barreres arquitectòniques. Es realitzarà un rebaix de les 
terres donant el pendent adequat. En els talussos laterals que sorgiran es col·locaran 
gabions per retenir el terreny, posteriorment es pavimentarà amb formigó.  Es farà 
arribar aigua procedent de la canonada que subministra aigua a la font.

2. Estabilització talús carrer Pizarro

A la part posterior de l’edifici del carrer Pizarro, 42 existeix un talús, fruit del 
moviment de terres, realitzat fa uns mesos, que salva el pendent existent entre els 
carrers Barberà del Vallès i Pizarro. Aquesta zona verda que confronta amb el carrer 
Cerdanyola. Just realitzat el moviment de terres i abans que la vegetació sembrada 
i la vegetació espontània poguessin germinar es van produir els aiguats de 18 de 
desembre de 2020. Aquests aiguats van provocar una acumulació d’aigua tocant al 
mur que delimita la finca  del carrer Pizarro, 42 i unes esllavissades de terreny en la 
confluència entre el talús i el carrer Cerdanyola. Aquesta obra pretén estabilitzar el 
talús en aquest punt per tal d’evitar possibles esllavissades de terra futures. Aquests 
treballs d’estabilització es realitzaran amb gabions. També es realitzarà una cuneta 
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al llarg del camí per reduir l’accés de l’aigua talús avall i s’instal·larà una xarxa de 
reg.

3. Pavimentació camí zona verda existent entre els carrers sant Josep, 
Pedraforca i Collserola

Aquesta zona verda es troba entre el pati posterior de l’escola Sant Joan ubicada en 
el carrer sant Josep, el carrer Pedraforca i el carrer Collserola. Un dels accessos a la 
zona verda, des del carrer Pedraforca es realitza per un camí de terra que actualment 
es troba ple d’escorrenties i és pràcticament inaccessible. Es proposa regularitzar el 
terreny i pavimentar-lo per donar-li l’estabilització necessària perquè sigui 
accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

4. Estabilització paviment maria Lluïsa Galobart

Aquest parc es troba entre els carrers Maragall i Padró. En el punt de més pendent, 
entre l’accés a l’ascensor i la part mes baixa es produeixen unes escorrenties que 
han desestabilitzat el terreny i, en aquest punt l’han fet impracticable.
L’obra consisteix a subministrar sauló tractar amb productes estabilitzants per tal 
de solucionar el problema de les escorrenties.
  
Conclusions

1- La present memòria contempla les actuacions a realitzar en quatre zones verdes 
municipals. Es tracta d’obres de conservació i manteniment , per tant, segons el que 
s’estableix a l’article 37.6 del Reglament d’Obres i Serveis és suficient la 
documentació inclosa en aquesta memòria per a la seva aprovació.

2- La divisió en lots i l’execució de l’obra per part d’una pluralitat de contractistes, 
impossibilitaria la necessària coordinació de l’execució de 6 les diferents prestacions 
que constitueixen l’objecte d’aquest contracte.

3-D’acord amb l’article 235 i 118.2 de la LCSP, vist que es tracta d’obres d’un 
pressupost base de licitació inferior a 500.000€, es manifesta que aquestes obres 
no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

4- Pel que fa a la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats que 
l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe es directa, 
clara i proporcional.

De conformitat amb tot l'exposat, es desprèn que la memòria que reflecteix les 
actuacions de millora de les zones verdes del camí de la serra entre escola Tatché i 
carrer Pau Casals, l’estabilització del talús del carrer Pizarro, la pavimentació del 
camí de la zona verda existent entre els carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i 
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l’estabilització del paviment del parc Maria Lluïsa Galobart compleix amb tots els 
requisits necessaris per ser aprovada i s’informa favorablement.

Aquest és l’informe que s’emet i es subscriu a Ripollet a la data de la signatura 
electrònica.>>

3. Consta en l’expedient, informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament,  de 21 
de desembre de 2021, en el qual es considera que procedeix que la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament adopti l’aprovació de la memòria 
“D’actuacions de millora de zones verdes  del camí de la Serra entre escola Tatché i 
carrer Pau Casals, la pavimentació del camí de la zona verda existent entre els 
carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment del parc 
Maria Lluïsa Galobart” subscrita per la tècnica de Protecció del Medi en data 
25 de novembre de 2021.

Fonaments de dret

1. Consideració d’obra local.

Tenen la consideració d’obres locals les que executen les entitats locals per 
a la prestació dels serveis de la seva competència, tant si es tracta d’obres 
de nova planta, com de reforma, reparació, conservació o manteniment, 
segons allò que disposa l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
(d’ara en endavant ROAS) i l’article 234 del Dec. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (d’ara en endavant TRLMRLC).

Les classes d’obres locals poden ser d’urbanització  i ordinàries. Es 
qualifiquen com a obres d’urbanització aquelles que tenen aquest caràcter 
d’acord amb la legislació urbanística. Les demés obres locals es consideren 
obres ordinàries, tan si són executades amb els propis fons de l’entitat local 
com si ho són amb l’ajuda d’altre ens públics o de particulars, segons allò 
que preveu l’article 9 ROAS I 234 TRLMRLC.

Les obres ordinàries es regeixen per la normativa de règim local i les 
d’urbanització pel que disposa la legislació urbanística (art. 10 ROAS). Com 
és el cas que ens ocupa.

2. Classificació de les obres ordinàries.

Els articles 12, 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS).

L’article 12 ROAS  estableix diferent categories d’obres als efectes de 
l’elaboració dels projectes d’obres locals:
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a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el 
concepte de:
1 reforma com el conjunt d’obres  d’ampliació , millora, modernització, 

adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent.
2 reparació com  les necessàries per esmenar un dany produït en  un 

bé immoble per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a 
resistència, la sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o 
suposen alteració del volum, tenen la qualificació de gran reparació. I 
en el altres casos, quan no revesteixen complexitat tècnica 
constructiva, es consideren obres de reparació menor.

b) Obres de reparacions menors.
c) Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen 

el  deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús 
natural del bé.

En el cas que ens ocupa es tracta del tipus d’obres del grup c) “Obres de 
conservació i manteniment”, segons resulta de la memòria que ara s’informa.

En el mateix sentit, els articles 231 i  232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP) regulen la classificació de les obres de 
conservació i manteniment, així com el procediment d’aprovació.

Concretament l’art. 231 LCSP estableix que l’adjudicació d’un contracte 
d’obres requeria la prèvia aprovació elaboració, supervisió, aprovació i 
replanteig de la corresponent memòria que ha de definir amb precisió 
l’objecte del contracte. L’aprovació de la memòria correspondrà a l’òrgan de 
contractació. I el 232 d’aquest cos legal classifica  les obres, segons el segons 
el seu objecte i naturalesa, que coincideix, bàsicament,  amb la classificació 
del ROAS, en els següents grups:

 Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació.
o Son obres de primer establiment les que creen un bé immoble.
o Son obres de reforma les d’ampliació, millora, modernització, 

adaptació, adequació o reforç de bé immoble.
o Son obres de reparació les necessàries per esmenar un 

menyscabament  produït en un bé immoble  per causes fortuïtes  o 
accidentals.  Quan afectin a l’estructura resistents tindran la 
qualificació de gran reparació  i, en cas contrari, de reparació 
simple.

o Son obres de restauració aquestes que tenen per objecte reparar  una 
construcció conservant la seva estètica i respectant el seu valor 
històrics i mantenint  la seva funcionalitat.

o Son obres de rehabilitació  les reparació d’una construcció conservant 
la seva estètica, respectant el seu valor  històric i dotant-la de nova 

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


funcionalitat  que sigui compatible amb els elements i valors 
originals de l’immoble.

 Obres de reparació simple.
 Obres de conservació i manteniment.

o Tenen el caràcter de conservació les obres de reparació del bé pel 
menyscabament  que es produeix en el temps pel seu  natural ús.

o Les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de 
conservació.

 Obres de demolició. Les d’enderroc o destrucció d’un bé immoble.

3. Tipus d’intervenció.

L’article 35 ROAS descriu les obres de conservació i manteniment de la 
manera següent : 

“Article 35 Obres de conservació i manteniment.
35.1 Le obres hauran de ser mantingudes i inspecciones al llarg de la seva vida 
d’acord amb el que determinen els reglaments específics de les instal·lacions o 
productes constituents o incorporats a les obres.

 Aquest precepte s’ha de posar en relació amb el Codi tècnic de l’edificació 
aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març, on  en el seu annex III 
“Terminologia” diu literalment: 

“Als efectes d’aplicació del CTE, els termes que figuren a continuació ha d’utilitzar-
se conforme al significat i a les condicions que s’estableixen per a cada un d’ells:
...
Manteniment: Conjunt de treballs i obres a efectuar periòdicament per a prevenir el 
deteriorament d’un edifici o reparacions puntuals que es realitzin en el mateix, amb 
l’objecte de mantenir-lo en bon estat per a què, amb un fiabilitat adequada, 
compleixi amb els requisits bàsics de l’edificació establerts” 

De la memòria que ara s’informa es diu que les obres tenen el caràcter de 
conservació i manteniment.

4. Documentació i procediment.

L’article 35 ROAS en el seu article 35,2 estableix:
...
“Article 35 Obres de conservació i manteniment.

35.2 Le obres de conservació i manteniment seran objecte d’un pressupost i, en el 
seu cas, d’una documentació anàloga a les de reparacions menors, excepte en  els 
casos en què, per les seves característiques especials, no siguin susceptibles 
d’integrar-se en un pressupost i siguin executades directament per l’administració 
amb càrrec a les consignacions lliurades per aquesta finalitat”
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La documentació a la que fa esment l’article 35.2 quan diu que les obres de 
conservació i manteniment seran objecte, a més d’un pressupost, d’un 
documentació anàloga  a les obres de reparacions menors, està establerta a 
l’article 34 d’aquest mateix cos normatiu, el qual es refereix a una memòria  
i la documentació tècnica o administrativa necessària  per definir-les, 
executar-les i valorar-les.

D’altra banda, l’article 37 ROAS  estableix el procediment d’aprovació del 
projectes d’obres i pel que fa a les de conservació i manteniment, 
reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els 
edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la 
corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 
35 ROAS.

Així mateix l’article 235 de la LCSP estableix que abans de l’aprovació del 
projecte, quan el pressupost base de licitació del contractes d’obres sigui 
inferior a 500.000 € l’informe de verificació haver-se tingut en compte les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa 
tècnica  que resulti d’aplicació  (establert  al primer paràgraf d’aquest 
precepte) tindrà caràcter facultatiu, excepte que es tracti d’obres que afecti 
la estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, en quin supòsit serà 
igualment preceptiu. En el cas que ens ocupa, i segons resulta de la memòria 
subscrita per la tècnica de Protecció del Medi, les obres  no afecten aquests 
conceptes.

 
5. Òrgan competent.

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.

L’article 21.1.0) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local en concordança amb l’article 53.1.p) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
atribueixen a l’alcalde l’atribució de  la competència de l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis quan siguin competent per la seva contractació i 
estiguin previstos en el  pressupost.

Aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons 
consta en el punt cinquè, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, 
de 5 de desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, el regidor delegat de Protecció del Medi, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
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ACORD

Aprovar la memòria “D’actuacions de millora de zones verdes  del camí de la Serra 
entre escola Tatché i carrer Pau Casals, la pavimentació del camí de la zona verda 
existent entre els carrers Sant Josep, Pedraforca i Collserola i l’estabilització del paviment 
del parc Maria Lluïsa Galobart”, subscrita per la tècnica de Protecció del en data 25 
de novembre de 2021.

*****

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:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació factures, relació 474 –àmbit Governança–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000474R, de 15 desembre de 2021, per un import 
total de 48.539,63 €.

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 202120000474R, de 15 desembre de 
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2021, així com el seu pagament. L’import total és de 48.539,63 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0027293.000, per un import de 243,28  €, 
a nom de FERRETERIA MARANGES, SA, fins a l’operació 2021.2.0028029.000, 
per un import de 598,68  €, a nom de JOGUINES PER VIURE, SL.

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

8.1.2. Aprovació de factures, relació 494 –àmbit Presidència i 
Democràcia–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000494R, de 23 desembre de 2021, per un import 
total de 290,40 €.

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 202120000494R, de 23 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 290,40 €, que comprèn 
l’operació núm. 2021.2.0029557.000, per un import de 290,40 €, a nom de 
L'ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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8.1.3. Aprovació factures, relació 495 –àmbit Desenvolupament 
Econòmic–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000495R, de 24 desembre de 2021, per un import 
total de 2.589,27 €.

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 202120000495R, de 24 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 2.589,27 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0028194.000, per un import de 1.948,10 
€, a nom de VOLTA MEYTADIER, JORDI, fins a l’operació 2021.2.0029729.000, 
per un import de 242,00 €, a nom d’ASSOCIACIÓ D'ESPECTADORS DEL TEATRE.

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

8.1.4. Aprovació factures, relació 496 –àmbit Drets Socials–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000496R, de 23 desembre de 2021, per un import 
total de 2.581,18 €.
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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 202120000496R, de 23 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 2.581,18 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0028143.000, per un import de 320,65 €, 
a nom de MUSTRAMIT, SL, fins a l’operació 2021.2.0028258.000, per un import 
de 816,75 €, a nom de BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SL.

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

8.1.5. Aprovació factures, relació 497 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000497R, de 23 desembre de 2021, per un import 
total de 643.372,13 €.

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.

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 202120000497R, de 23 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 643.372,13 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0028142.000, per un import de 212,96  €, 
a nom d’EXTINTORES MARTINEZ, SL, fins a l’operació 2021.2.0030430.000, per 
un import de 180.391,94 €, a nom d’URBASER, SA.

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

8.1.6. Aprovació factures, relació 498 –àmbit Governança–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000498R, de 23 desembre de 2021, per un import 
total de 35.542,37 €.

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 202120000498R, de 23 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 35.542,37 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0023995.000, per un import de 16.637,50 
euros, a nom d’Unió de Polígons Industrials de Catalunya, fins a l’operació 
2021.2.0030006.000, per un import de 387,20 €, a nom de GAP3, Grup 
d'Assessorament Psicològic.

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

8.1.7. Aprovació factures, relació 499 –àmbit Desenvolupament 
Comunitari–.

Fets 

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000499R, de 23 desembre de 2021, per un import 
total de 29.033,50 €.

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 202120000499R, de 23 desembre de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 29.033,50 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0028140.000, per un import de 874,50 €, 
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a nom d’ELS SOLETS-MINNILANDIA, fins a l’operació 2021.2.0030429.000, per 
un import de 140,00 €, a nom de DADES PROTEGIDES.

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

8.1.8. Contracte menor de servei de programa d’habilitats i estratègies 
per l’adquisició i millora d’aprenentatges competencials.

Fets

1. El 24 de novembre de 2021, la cap d’Educació, emet informe de necessitat 
de contractar el servei de programa d’habilitats i estratègies per l’adquisició 
i millora d’aprenentatges competencials, i ja que l’Ajuntament no disposa 
dels mitjans necessaris per a realitzar la prestació objecte de contracte.

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

 
3. Consta documentat en l’expedient, que s’han sol·licitat ofertes a tres 

empreses especialitzades en aquest sector: FUNDACIÓ PERE TARRÉS, CREU 
ROJA ESPANYOLA i FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.

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 30 
de novembre de 2021, a les 14.00 hores. Dins de termini i forma s’han rebut 
només dues ofertes de les tres sol·licituds realitzades:

 FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, en el seu nom i 
representació la Sra. DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 
14.852,38 euros (sense IVA, ja que l’entitat està exempta en base als 
articles 20.U.8 i 20.3 de la Llei 37/92 de 28 de desembre, sobre entitats 
no lucratives).

 CREU ROJA ESPANYOLA, amb NIF Q2866001G, en el seu nom i 
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 
14.980 euros (sense IVA21%, ja que l’entitat està igualment exempta 
d’IVA, per tractar-se d’una entitat no lucrativa).

5. El 21 de desembre de 2021, segons l’informe de valoració d’ofertes emès per 
la cap d’Educació, que consta incorporat en l’expedient administratiu, i ja que 
el criteri d’adjudicació del servei és a qui presenti el preu més econòmic, es 
proposa, doncs, que s’adjudiqui el servei a l’entitat FUNDACIÓ PERE TARRÉS, 
amb NIF R5800395E, per haver presentat l’oferta més econòmica, per un 
import de 14.852,38 euros (exempt d’IVA, ja que l’entitat està exempta en 
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base als articles 20.U.8 i 20.3 de la Llei 37/92 de 28 de desembre, sobre 
entitats no lucratives). S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta 
econòmica presentada per l’entitat.

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, estableix, que segons l’import del contracte de 
subministrament previst, s’ha de qualificar el contracte 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.”

3. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
308.323.226992 Pla Educatiu d’Entorn.

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 programa d’habilitats i 
estratègies per l’adquisició i millora d’aprenentatges competencials.
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2. Adjudicar, a l’entitat FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, el servei 
de programa d’habilitats i estratègies per l’adquisició i millora d’aprenentatges 
competencials.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 14.852,38 euros (exempt 
d’IVA), previst per l’exercici de 2022, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 308 323 226992 Pla Educatiu de l’Entorn (PEE).

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a l’exercici 2022, 
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).

La tramitació de la present contractació es realitza de forma anticipada, podent-
se ultimar, en virtut d’allò disposat a l’art 117.2 LCSP i la disposició addicional 
3a-2 de la LCSP, inclús amb l’adjudicació del corresponent contracte, encara que 
la seva execució hagi d’iniciar-se a l’exercici següent, quedant sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament 
de la despesa a l’exercici corresponent.

4. Notificar a l’adjudicatari, FUNDACIÓ PERE TARRÉS, 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. Notificar així mateix a l’altra entitat interessada, CREU ROJA ESPANYOLA, 
l’acord adoptat.

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.

 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 

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

Codi Segur de Validació 1137c302a37d470999c09b413d22e04d001

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

04
/0

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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.

8.1.9. Contracte menor servei de tallers educatius per la promoció i 
coneixement de la lectura i escriptura de la llengua catalana per l’alumnat 
nouvingut i amb manca d’habilitat lingüística de centres educatius de 
Ripollet.

Fets

1. La cap d’Educació, emet informe de necessitat de contractar tallers educatius 
per la promoció i coneixement de la lectura i escriptura en català per 
l’alumnat nouvingut i amb manca d’habilitats lingüístiques de centres 
educatius de Ripollet, i donat que aquest ajuntament no disposa  de recursos 
suficients, es necessari contractar el servei de tallers educatius per aquesta 
matèria, per tal de satisfer la necessitat esmentada.

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

3. Per part del departament de Contractació, s’ha sol·licitat oferta a tres 
empreses especialitzades en aquest sector:

 Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS).

 GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL.
 Associació Moviment d’Esplai del Vallés.

4. El preu de licitació era de 15.000,00 € (IVA no inclòs) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades va finalitzar el passat 
30 de novembre. Dins de termini i forma s’ha rebut l’oferta següent:

FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5865612798, en el seu nom i 
representació la senyora DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, 
qui presenta un pressupost de 14.852,38 euros (exempt d’IVA en base als 
articles 20.U.8 i 20.3 de la llei 37/92 de 28 de desembre, sobre entitats no 
lucratives).
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5. El  21 de desembre de 2021, la cap d’Educació, segons l’informe de valoració 
d’oferta, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu, l’oferta 
rebuda de FUNDACIÓ PERE TARRÉS  compleix les condicions i requisits que 
s’exigeixen i millora el preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació 
per un import de 14.852,38 euros, IVA exempt en base als articles 20.U.8 i 
20.3 de la Llei 37/92 de 28 de desembre, sobre entitats no lucratives. 
S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta econòmica presentada 
per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, estableix, que segons l’import del contracte de 
subministrament previst, s’ha de qualificar el contracte 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.”

3. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
308.323.226992 Pla Educatiu d’Entorn.

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
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ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar del servei de tallers educatius per la 
promoció i coneixement de la lectura i escriptura en català, per l’alumnat 
nouvingut i amb manca d’habilitats lingüístiques de centres educatius de 
Ripollet.

2. Adjudicar, a l’empresa Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació 
en l’Esplai (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), amb NIF R5800395E, el contracte de 
servei de tallers educatius per la promoció i coneixement de la lectura i escriptura 
en català, per l’alumnat nouvingut i amb manca d’habilitats lingüístiques de 
centres educatius de Ripollet.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import de 14.852,38 euros, IVA 
exempt en base als articles 20.U.8 i 20.3 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, 
sobre entitats no lucratives, per l’exercici 2022, imputant-se aquesta quantitat 
a l’aplicació pressupostària 308.323.226992 Pla Educatiu d’Entorn.

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).

La tramitació de la present contractació es realitza de forma anticipada, podent-
se ultimar, en virtut d’allò disposat a l’art 117.2 LCSP i la disposició addicional 
3a-2 de la LCSP, inclús amb l’adjudicació del corresponent contracte, encara que 
la seva execució hagi d’iniciar-se a l’exercici següent, quedant sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament 
de la despesa a l’exercici corresponent.

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 
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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.

 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.

8.1.10. Contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament 
d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Ripollet, dins de l’àmbit de 
Governança.

Fets 

1. El 9 de novembre de 2021, per Junta de Govern Local, es va aprovar la 
licitació del contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament 
d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Ripollet, dins de l’àmbit de 
Governança, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, 
aprovant els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2. L’11 de novembre 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.

3. Exhaurit el termini de presentació de les ofertes, en data 29 de novembre de 
2021, reunida la Mesa de contractació es procedeix a l’obertura i qualificació 
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 que ha estat publicada a la Plataforma de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya, declarant  l’admissió de la proposició 
rebuda següent:

Loops Cloud Computing, SL, amb NIF núm. B65931610, en data 26 de 
novembre de 2021, amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-20061 
i 2021-20062.
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4. Comprovant-se que consta tota la documentació sol·licitada, la qual es 
traslladada a l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Ripollet, per al seu 
examen i informe de valoració dels criteris automàtics establerts.

5. Un cop examinada, es comunica que l’oferta compleix tots els requisits 
demanats al Plec de condicions tècniques per a l’execució del servei i obté 
una puntuació de:

Empresa: LOOPS CLOUD COMPUTING
Oferta econòmica (màxim 30): 73.990 ,00 €
Criteris automàtics: 
 1 (fins a 30): 30
 2 (fins a 15): 15
Resta de criteris:
 1 (fins a 10): 10
 2 (fins a 10): 10
 3 (fins a 5): 5
 4 (fins a 5): 5
 5 (fins a 5): 5
Puntuació total: 80

6. En base a aquesta puntuació i ja que compleix amb els condicionants 
establerts als plecs, la Mesa de contractació acordà proposar al  licitador 
Loops Cloud Computing, SL, amb NIF B65931610, com a adjudicatari del 
contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament d’electrònica 
de veu per a l’Ajuntament 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 número 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 proposició rebuda i  
acceptada, d’acord amb els criteris establerts al PCAP, de conformitat amb la 
proposta realitzada per la Mesa de contractació:

Empresa: LOOPS CLOUD COMPUTING, SL
Criteris automàtics mitjançant formules: 45
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Resta de criteris automàtics: 35
Puntuació total: 80

2. Considerar que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu en la licitació del 
contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament d’electrònica de 
veu per a l’Ajuntament de Ripollet, és la presentada per l’empresa Loops Cloud 
Computing, SL, amb NIF B65931610, de conformitat amb la proposta realitzada 
per la Mesa de contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

3. Notificar a la mercantil Loops Cloud Computing, SL d’acord amb l’establert a 
l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, presenti la 
documentació que s’indica a continuació en el  termini de SET DIES HÀBILS, a 
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord:

 Constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 3.699,50 €, 
corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació (73.990,00 €).  S’haurà de 
portar a terme de conformitat amb l’indicat al plec de clàusules 
administratives davant de la Tresoreria municipal.

 Acreditació documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 
11.1 i 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars.

 Contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat que respongui 
de tots els danys i perjudicis i reclamacions per qualsevol concepte que 
poguessin ser presentats a l’ajuntament i que fossin conseqüència de 
l’execució de la prestació contractual amb una cobertura mínima de 100.000 
euros.

4. Notificar a la mercantil Loops Cloud Computing, SL.

5. Contra aquest acte, que és un acte de tràmit no qualificat, no podeu interposar 
cap recurs, sens perjudici que pugueu al·legar la vostra oposició per a la seva 
consideració en la resolució que posi fi al procediment, d’acord amb el que 
disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

9. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

9.1. Urbanisme:

9.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució de la memòria valorada 
per a la rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal.

Fets

1. El 21 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la memòria 
valorada per a la rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal.
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2. El valor estimat del contracte és de 58.447,19 €. i un pressupost base de 
licitació de 70.721,10 €.

3. Ha estat emès informe de necessitat en compliment de  l’article 28.1 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per part de l’arquitecta tècnica, del tenor literal següent:

<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, 
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar 
la motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
ser ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.

“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por 
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.”

 “28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.e) al referir la necessària justificació en els termes 
que són transcrits a continuació:
“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, deberá ser directa, clara y proporcional.”

Execució del projecte de l’actuació anomenada “Memòria valorada per a la 
rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal a Ripollet”.

 L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució de la memòria de referència 
quines principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la 
necessitat de recuperar les condicions d’habitabilitat, funcionalitat, seguretat i 
salubritat de tres habitatges de propietat municipal en els emplaçaments següents:

 Carrer Maragall 12, plata 3, porta 3 (ref. Cadastral..9544406DF2994D0015BK). 

 Carrer Maragall 28, escala D, planta 3 , porta 4 (ref. cadastral 
9544414DF2994D0020ZB). 
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 Carrer Sarrià de Ter, 2, escala D, planta entresòl, porta 1 (ref. cadastral 
0541514DF3904B0003BD).

Les actuacions a realitzar són les següents:

 Reposició i reparació de paviments. 
 Repintat dels habitatges 
 Reposició de rajoles sostretes i/o sanejat dels enrajolats de cuina i banys
 Substitució de la fusteria d’alumini i de l’envidrament ( a l’habitatge de Sarrià 

de Ter). • Substitució i/o reparació de portes interiors en mal estat. 
 Revisió i posada a punt de la instal·lació elèctrica, amb la preparació del quadre 

elèctric per a la contractació de 4,5 Kw. Amb també la reposició de mecanismes 
en mal estat o sostrets. 

 Revisió i posada a punt de la instal·lació de gas.
 Instal·lació de caldera per a la producció de aigua calenta sanitària. 
 Instal·lació de climatització per bomba de calor.

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva 
execució son idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives 
preteses consistents en:

 Revisió i reparacions necessàries per al MANTENIMENT CORRECTIU de les 
condicions d’habitabilitat, funcionalitat, seguretat i salubritat de l’habitatge.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats 
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.

Aquest contracte és necessari per a donar resposta a les demandes que formula la 
regidoria de serveis socials, per a donar resposta a la necessitat de habitatge social 
al municipi.

En compliment del l’article 118.3 del la citada LCSP es declara responsablement que 
no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació.>>

9. Els pronunciaments continguts en l’article 116.4t epígrafs a), b), c) i d) de la 
LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les 
besants recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al 
seu cas la classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, 
respectivament), sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient 
administratiu, cal indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les 
que conformen el Plec de clàusules administratives particulars.

10. Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules 
administratives particulars donant compliment als articles 121 a 130 de la 
LCSP i 66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament 
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general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que 
afecten a un contracte d’obres.

11. El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat 
abreujat amb tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 131.2 i 159.1.a) de la LCSP, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri 
de valoració.

12. L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la següent numeració: 45453100-8, 45261400-8, 
45310000-3 i 45331000-6.

Fonaments de dret 

La disposició addicional segona de la LCSP en relació a les competències que 
atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt cinquè, apartat 3.a) 
de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre de 2019.

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. Aprovar, la necessitat d’execució de les obres incloses a la memòria valorada 
de rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal, en mèrits de les 
disposicions contingudes a l’informe que consta a l’expedient administratiu quin 
tenor literal ha estat transcrit a l’expositiu dels presents acords.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres de la 
memòria valorada de rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal, ja 
que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a realitzar aquest volum 
d’obres i instal·lacions.

3. Aprovar, la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 304.152.68200 “adquisició habitatges per ús social” del 
vigent Pressupost municipal, per un import de 70.721,10 €, resultant un valor 
estimat del contracte de 58.447,19 € i un IVA de 12.273,91 €.

4. Aprovar, l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació 
d’obres, convocant-la per procediment obert simplificat abreujat i tramitació 
ordinària, d’acord amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de 
clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de 
documents i informes que l’integren.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.
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6. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui
Vocals: la secretària de l’Ajuntament, la interventora de l’Ajuntament i 
l’arquitecte municipal, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

7. Designar l’arquitecte municipal, persona responsable del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui tindrà les funcions establertes a la 
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars.

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

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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