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 2022/1
Caràcter: ordinària
Data: 4 de gener de 2022
Horari: 10.00 a 10.10 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local
Hi assisteixen:
Sr. José María Osuna López
Sra. Meritxell Caler Vergara
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
3a tinenta d’alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sr. Jordi Fortuny Aguiló
i Sra. Mónica Herrera Caja

secretària
interventor accidental
Comunicació

S’han excusat d’assistir-hi:
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Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sr. Oriol Mor Hernández
Sr. Francisco Sánchez Sierra
i Sr. Pablo López Fernández

1a tinenta d’alcalde
2a tinenta d’alcalde
6è tinent d’alcalde
regidor amb veu i sense vot
regidor amb veu i sense vot

D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.1. Adhesió a l’Acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01).
4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
4.1. Seguretat i Proximitat:
4.1.1. Devolució import retirada de vehicle amb la grua municipal de la via pública
(exp. 2021/6384).
4.1.2. Devolució import retirada de vehicle amb la grua municipal de la via
pública (exp. 2021/8517).
*****
1. Aprovació acta sessió anterior.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/46, corresponent al dia 28 de desembre.
2. Despatx d’ofici.
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Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:


2021/2223, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la liquidació d’abonaments
al poliesportiu municipal del mes de novembre de 2021, per un import total
de 2.332,43 €.



2021/2235, de 22 de desembre, pel qual s’aprova l’autorització d’ús
d’instal·lacions esportives, per a la jornada solidària del Club Bàsquet
Ripollet. Cessió que està exempta de taxa per tractar-se d’una entitat sense
ànim de lucre.



2021/2239, de 22 de desembre, per la qual s’aprova l’autorització d’ús del
espai públic de la plaça Joan Abad, per a la jornada solidària del Club Bàsquet
Ripollet del dia 8 de gener de 2022. Cessió que està exempta de taxa per
tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre.



2021/2242, de 22 de desembre, pel qual s’aprova l’acceptació de la concessió
dels ajuts de suport tècnic de la Diputació de Barcelona, consistents en el
subministrament d’aparells per al control de les condicions climàtiques i
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ambientals de les sales d’exposició i reserves dels museus i per al
manteniment de les seves col·leccions, concretament d’un Luxòmetre Testo
540.


2021/2243, de 22 de desembre, pel qual s’accepta la subvenció de 36.000,00
euros, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), destinada
a la contractació d’un agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, per
executar el Pla de treball AODL2: Activació competitiva del territori, del
Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), pròrroga
dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, a executar pel
Departament d’Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Ripollet durant l’any
2021-2022, amb una aportació municipal de 16.335,00 euros.



2021/2272, de 23 de desembre, pel qual s’aprova la justificació de
subvencions esportives per a activitats esportives 2020, de l’entitat CLUB
BÀSQUET RIPOLLET, per un import total de 2.683,19 €.



2021/2296, de 27 de desembre, pel qual s’aprova l’anul·lació dels rebuts
generats a la Sra. DADES PROTEGIDES, referents als padrons corresponents
als mesos d’agost i setembre de 2021, de les quotes d’abonament del
poliesportiu municipal, i s’aprova la liquidació de les quotes amb els imports
que corresponen als mateixos mesos d’agost i setembre de 2021, per import
total de 40,50 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.1. Adhesió a l’Acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.
2017.01).
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Fets
1.

El 23 de desembre de 2021, l’enginyer municipal, emet informe de necessitat
de procedir a l’adhesió per part de l’Ajuntament de Ripollet a l’Acord marc
de l’ACM, pel servei i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.
2017.01), en previsió de la possible necessitat de disposar de l’esmentat
servei.

2.

El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les
entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent
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legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que
es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats
locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de
l’entitat.
3.

El 24 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant Acord de
la Junta de Govern Local, es va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM,
conjuntament amb el Consorci Català, pel desenvolupament Local, té
constituït.

4. La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el
dia 5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01), a les empreses seleccionades
següents:
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ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i
1.1.4.
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL, pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
INGENIEROS EMETRES, SLP, pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, i 1.2.4.
CITLED, SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
LA VOLA 1981, SA, pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
MIATEC INNOVA, SL, pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19,
3.21 i 3.22.
NOVATILU, SL, pel lot 2.1.
ELECTRICITAT BOQUET, SL, pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16,
2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
UTE ETRABONAL-ETRALUX, SAU, pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11,
2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
CITELUM IBÉRICA, SA, pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18,
2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM SALVI, SL, pel lot 2.1.
SACOPA, SAU, pel lot 2.1.
PROVEIMENTS D’AIGUA, SA, pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8,
2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.
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5.

MUNTATGES LLEIDA, SA, pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23,
2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.
ALUMBRADOS VIARIOS, SA, pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI, SA,
pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CLECE, SA, pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
ELECNOR, SA, pel lot 4.1.
ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU, pel lot 4.1.
ENDESA ENERGIA, SAU, pel lot 4.1.
OHL SERVICIOS INGESAN, SA, pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS, pels lots 4.1,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOLER ENERGY SERVICE, pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.

El 27 de maig de 2019, es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC
ENERGIA SL, GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA, SL, SONIGEO
SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL, INGENIEROS EMETRES, SLP, CITLED, SLU,
ENRIC MORAN, LA VOLA 1981, SA, MIATEC INNOVA, SL, NOVATILU SL,
ELECTRICITAT BOQUET, SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX, SAU, CITELUM
IBÉRICA, SA, CM SALVI, SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA, SA,
MUNTATGES LLEIDA, SA, ALUMBRADOS VIARIOS, SA, UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI, SA, CLECE, SA, ELECNOR,
SA, ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU, ENDESA ENERGIA, SAU, OHL
SERVICIOS INGESAN, SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES
ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.
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6. El 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un
acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord
marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació
a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades
actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de
novembre de 2019.
7.

El 18 de gener de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM, acordà
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01), per un
període addicional de 12 mesos.

8.

El 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga de
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic (expedient 2017.01), per un període addicional de 12
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mesos més, des del 27 de maig de 2021 fins a 29 de maig de 2022, excepte
amb l’empresa SACOPA, SAU. La formalització és dur a terme el 7 d’abril de
2021.
Fonaments de dret
1.

Articles 227 i següents de la LCSP, en relació a la disposició addicional 5a de
la LBRL, respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a
aquestes i articles concordants del TRLCSP, en relació a les adhesions
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

2.

Articles 219 a 222 de la LCSP, en relació al règim dels acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.

3.

Article 153 i 220 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes
administratius, mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.

4. Disposició addicional 3a. de la LSCP.
5.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, que
regeixen l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament
d’elements d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les
entitats locals de Catalunya, aprovats per la Resolució de Presidència núm.
52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

6. Disposició addicional segona de la LCSP, s’atribueix a l’alcalde la competència
com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de
Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució d’Alcaldia
2019/1863, de 5 de desembre.
Per tot el que s'ha exposat abans, 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

1. Aprovar l’adhesió, per part de l’Ajuntament de Ripollet a l’Acord marc pel
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01), amb
destinació a les entitats locals de Catalunya de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
atenent el que es disposa als antecedents del present informe, en previsió de les
possibles necessitats de disposar d’aquest servei i subministraments específics
que es puguin dispensar en l’Ajuntament.
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ACORDS
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2. Notificar al CCDL i a l’ACM, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
3. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
4.1. Seguretat i Proximitat:
4.1.1. Devolució import retirada de vehicle amb la grua municipal de la via
pública (exp. 2021/6384).

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

28/01/2022 Secretària

Fets
1.

El 9 d’agost de 2021, amb registre d’entrada 2021/12970, el senyor DADES
PROTEGIDES, va sol·licitar la devolució de la taxa de 90 €, en concepte de
retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la via pública, el 5
d’agost de 2021, al carrer Escoles número 4 C, al·legant que es trobava fora
de la població el dia que es va senyalitzar la prohibició d’estacionament,
motiu pel qual li va resultar impossible retirar el cotxe del lloc on estava ben
estacionat, abans de col·locar la senyalització circumstancial per obres.

2.

El 17 d’agost de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe tècnic,
el qual transcrit literalment i diu:
“Informe: … En fecha 05-08-2021 a las 08:24 horas se procedió a la denuncia y
retirada con grúa del vehículo con matrícula DADES PROTEGIDES ya que este se
encontraba estacionado en una zona afectada con prohibición de estacionamiento
por obras y dicho espacio fue señalizado con un tiempo de antelación superior a 72
horas según marca la normativa vigente.
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…No obstante decir que se puede comprender la necesidad de que en esta periodo
estival, el propietario de dicho vehículo pudiera haber salido del municipio de
Ripollet habiendo dejado correctamente estacionado su vehículo en vía pública
durante el tiempo de duración de sus vacaciones.
…Por consiguiente queda suficientemente argumentado que el periodo vacacional
del recurrente pudiera ser superior al tiempo de 72 horas que limita legalmente el
tiempo de estacionamiento de vehículos en vía pública.
QUE NO EXISTE INCONVENIENTE POR ESTA PARTE EN LA NULIDAD DE LA DENUNCIA,
ASÍ COMO DEL RESTO DE PERJUICIOS QUE PUDIERAN HABER DERIVADO DE LA
MISMA.”.
3.

El 18 d’agost de 2021, la tresorera accidental, emet informe favorable sobre
la devolució de la taxa retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal
de la via pública.

Fonaments de dret
Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu
literalment al seu títol III, capítol 11 i article 72:
“Els agents de l’autoritat, en el cas que la persona obligada no ho fes, procediran a la
retirada dels vehicles estacionats a la via publica i a ingressar-los en el dipòsit municipal,
d’acord amb el que s’especifica el present capítol, en els següents casos:
a) Sempre que l’estacionament constitueixi perill, obstaculitzi o dificulti la circulació,
el funcionament o la prestació normal d’algun servei públic i, en general, quan així
estigui previst a la legislació vigent en matèria de circulació de vehicles.
[...]

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

28/01/2022 Secretària

f)

Quan s’estacioni en un carril de marxa o zona reservada per a l’ús d’altres usuaris,
durant el seu horari d’utilització.

En els supòsits exposats a l’apartat segon d’aquest article, si no s’ha pogut informar o
senyalitzar amb antelació suficient de la manera prevista en aquesta Ordenança, els
serveis de retirada i trasllat no comportaran cap despesa per als interessats.”.
Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar la devolució de 90,00 €, al senyor DADES PROTEGIDES, corresponents
a la retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la via pública, el 5
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d’agost de 2021, en concepte de “taxa per les prestacions de la policia local” ,
concretament “retirada d´automòbils ”, tal com s’indica en l’informe de la Policia
Local.
2. Realitzar l’ingrés a favor del sol·licitant, mitjançant transferència bancària, tal
com indica el senyor DADES PROTEGIDES en la seva sol·licitud, al número de
compte següent: DADES PROTEGIDES.
3. Notificar a la persona interessada i donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria
municipal, per tal de fer efectiu el pagament en els termes expressats a l'apartat
anterior.
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

4.1.2. Devolució import retirada de vehicle amb la grua municipal de la
via pública (exp. 2021/8517).
Fets
1.

El 25 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada 2021/17932, el senyor
DADES PROTEGIDES, va sol·licitar la devolució de la taxa de 147 €, en
concepte de retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la via
pública, el 20 d’octubre de 2021, al carrer Sant Joan, lloc on es trobava ben
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estacionat abans de col·locar la senyalització circumstancial, per l’acte que
es va realitzar al Teatre Auditori, al·legant que havia estacionat el vehicle
uns dies abans, i per tema de la covid, realitza teletreball des del seu domicili,
motiu per no moure el vehicle diàriament.
2.

El 19 de novembre de 2021, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe
tècnic, el qual transcrit literalment i diu:
“Informe: … En relación a las alegaciones presentadas por el sr. DADES PROTEGIDES,
el cual solicita la devolución del importe de 147 € de la retirada de su vehículo
Volkswagen Polo con matrícula DADES PROTEGIDES el pasado 20 de octubre de
2021 de la calle San Joan, debido a un acto que se celebraba en el Teatre Auditori.
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado, por parte del agente que
suscribe, NO EXISTE NINGUN INCONVENIENTE EN PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL
IMPORTE SOLICITADO, ya que las señales de prohibición del estacionamiento no se
pusieron con el tiempo reglamentario para la retirada de dichos vehículos.”.

3.

El 25 de novembre de 2021, el tresorer accidental, emet informe favorable
sobre la devolució de la taxa retirada de vehicle amb el servei de la grua
municipal de la via pública.

Fonaments de dret
Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu
literalment al seu títol III, capítol 11 i article 72:
“Els agents de l’autoritat, en el cas que la persona obligada no ho fes, procediran a la
retirada dels vehicles estacionats a la via publica i a ingressar-los en el dipòsit municipal,
d’acord amb el que s’especifica el present capítol, en els següents casos:
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a) Sempre que l’estacionament constitueixi perill, obstaculitzi o dificulti la circulació, el
funcionament o la prestació normal d’algun servei públic i, en general, quan així estigui
previst a la legislació vigent en matèria de circulació de vehicles.
En els supòsits exposats a l’apartat segon d’aquest article, si no s’ha pogut informar o
senyalitzar amb antelació suficient de la manera prevista en aquesta Ordenança, els
serveis de retirada i trasllat no comportaran cap despesa per als interessats.”.
Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar la devolució de 147,00 €, al senyor DADES PROTEGIDES,
corresponents a la retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal de la
via pública efectuada en data 20 d’octubre de 2021, en concepte de “taxa per les
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prestacions de la policia local ”, concretament “retirada d´automòbil”, tal com
s’indica en l’informe abans de la Policia Local.
2. Realitzar l’ingrés a favor del sol·licitant, mitjançant transferència bancària, tal
com ha sol·licitat el senyor DADES PROTEGIES, a través d’una trucada telefònica
amb l’agent numero TIP 1070, al número de compte següent: DADES
PROTEGIDES.
3. Notificar a la persona interessada i donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria
municipal, per tal de fer efectiu el pagament en els termes expressats a l'apartat
anterior.
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:


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