
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 2022/14
Caràcter: ordinària
Data: 5 d'abril de 2022
Horari: 10.00 a 10.25 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
i Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària
Sr. Joan Méndez Martínez interventor
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació

Desenvolupament de la sessió:

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 
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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.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació  de factures, tramitació OFI gener 2022, –relació 
2022.2.0000108R–.

3.1.2. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de serveis de primera acollida i assessorament jurídic en temes 
d’estrangeria (SAIR-Servei acollida immigració de Ripollet), dins l’àmbit de Drets 
Socials, Regidoria d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.3. Contracte menor de servei de dinamització d’un procés participatiu per 
l’elaboració del pla d’usos i construcció d’un nou pavelló municipal d’esports 
PAV3 a Ripollet.

3.1.4. Contracte menor artístic espectacle “Tot Bufant”.

3.1.5. Contracte menor artístic espectacle “Pim Pam Pum Contes”.

3.1.6. Contracte menor artístic espectacle “Johana i El Sud”.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.2.1. Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires” de la Diputació de Barcelona, convocatòria del Catàleg 
2022.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb 
l’OMRQP del Projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu 
Ripoll, entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del carrer Tarragona, lot 
1.
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Urgències:

6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Aprovació de factures (exp. 2022/2042).

6.1.2. Aprovació de factures (exp. 2022/2044).

6.1.3. Modificació contracte de serveis de primera acollida i d’assessorament en 
temes d’estrangeria de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2019/5783).

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

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/13, de 29 de març.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats del Decret d’Alcaldia 2022/392, de 10 de març, pel qual 
s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives a l’escola FEDAC amb 
l’objectiu que sigui utilitzat per realitzar una cursa solidaria amb els alumnes de 
primària i secundària i les seves famílies, l’11 de març entre les 9.00 i les 13.30 
hores, i l’aprovació de  la reducció de la taxa fins al 100 %, segons allò que 
estableix  l’article 7.6 referent a la l’ús d’instal·lacions per escoles i instituts del 
municipi, de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis esportius.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació  de factures, tramitació OFI gener 2022, –relació 
2022.2.0000108R–.

Fets

1. D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 2022.2.0000108R, de 23 de març de 2022, per un 
import total de 10.179,13 €, que resten pendents d’aprovació.

2. Durant els dies 13/01/22, 01/03/22 i 02/03/22, es tramiten les sol·licitud 
d’informes, segons el previst a la Instrucció núm. 1/2021, de la Intervenció 
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municipal de l’Ajuntament de Ripollet, relativa a l’omissió de la funció 
interventora.

3. El període comprés entre el 23/02/22 i el 17/03/22, es reben els informes 
justificatius per part de les àrees gestores, donant així conformitat a les 
factures corresponents de cada àmbit.

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Real decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que preveuen 
l’obligació del control intern respecte de la seva gestió econòmica.

2. L’article 69 de les Bases d’execució del Pressupost del 2022 i l’article 28 del 
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local, on es manifesta que en 
els casos en que la funció interventora fos preceptiva i s’hagués omès, no es 
podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir 
favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui 
l’esmentada omissió.

3. En l’exercici de control intern, segons els articles 213 i següents del Real 
Decret legislatiu 2/2004, es posa de manifest l’omissió de la funció 
interventora.

4. 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. Acordar la continuïtat del procediment.

2. Aprovar la relació de les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en 
curs, que figuren incloses en la relació d’obligacions número 2022.2.0000108R, 
de 23 de març 2022, per un import total de 10.179,13 €.

3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivades del punt 
anterior.

4. Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipal.
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3.1.2. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de serveis de primera acollida i assessorament jurídic en temes 
d’estrangeria (SAIR-Servei acollida immigració de Ripollet), dins l’àmbit 
de Drets Socials, Regidoria d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 16 de març de 2022, la coordinadora de Drets Socials, va emetre informe, 
el qual consta incorporat  en l’expedient administratiu, justificant la 
necessitat dels serveis de primera acollida i assessorament jurídic en temes 
d’estrangeria (SAIR-Servei d’acollida immigració de Ripollet), dins de l’àmbit 
de Drets Socials, Regidora d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet.

2. El 16 de març de 2022, la coordinadora de Drets Socials, va emetre, també,  
informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la 
projecció de la inversió, incorporat en l’expedient administratiu.

3. L’Ajuntament de Ripollet, no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual, junt amb el de l’acabament de la vigència de l’actual contracte de 
serveis, cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte.

4. El Departament de Serveis Econòmics, Unitat de Contractació, ha elaborat el 
Plec de clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de 
prescripcions tècniques –PPT– ha estat redactat per part de la coordinadora 
de Drets Socials, quin tenor i documentació conformen l’expedient 
administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 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.

5. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008, 
de la Comissió Europea, té la numeració següent:

 85312300-2 Serveis d’orientació i assessorament.

 80500000-9 Serveis de formació.
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6. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 17 LCSP.

7. En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor 
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
202.880,92 €.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

8. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert no 
harmonitzat, considerant l’import del contracte, la seva durada, les 
prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del 
contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els 
art. 145 i 156 LCSP.

Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar dels serveis de primera acollida i 
assessorament jurídic en temes d’estrangeria (SAIR-Servei d’Acollida Immigració 
de Ripollet), dins de l’àmbit de Drets Socials, Regidora d’Inclusió de l’Ajuntament 
de Ripollet.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte de serveis de 
primera acollida i assessorament jurídic en temes d’estrangeria (SAIR-Servei 
d’Acollida Immigració de Ripollet), dins de l’àmbit de Drets Socials, Regidora 
d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en l’expedient 
administratiu.
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3. Aprovar, la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 305 2314 227991-Acollida persones immigrades, del Pressupost 
municipal.

4. Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient 
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

 Any 2022: 5 mesos i mig (de la segona quinzena de juliol fins al desembre), 
despesa de 21.133,44 €, més l’IVA de 1.851,68 €, fan un total de 22.985,12 
euros.

 Any 2023: dotze mesos (de gener a desembre), despesa de 46.109,30 €, 
més l’IVA de 4.039,97 €, fan un total de 50.149,29 €.

 Any 2024: 6 mesos i mig (de gener a la primera quinzena de juliol), despesa 
de 24.975,86 €, més l’IVA de 2.188,29 €, fan un total de 27.164,15 euros.

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).

5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert, 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.

6. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

7. 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, l’interventor de l’Ajuntament i un tècnic 
d’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament, o bé les persones que els puguin 
substituir.

Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.
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3.1.3. Contracte menor de servei de dinamització d’un procés participatiu 
per l’elaboració del pla d’usos i construcció d’un nou pavelló municipal 
d’esports PAV3 a Ripollet.

Fets

1. L’1 de març de 2022, el coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Comunitari, va emetre informe de necessitat de disposar d’un servei de 
dinamització d’un procés participatiu, per l’elaboració del pla d’usos i 
construcció d’un nou pavelló municipal d’esports PAV3 a Ripollet,  
l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per a realitzar la prestació 
objecte de contracte.

2. En el mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable 
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’ha sol·licitat ofertes a tres empreses 
especialitzades en aquest sector:

 Cuestor analistes, SL

 POC 3 Consulting, SL

 Itik Consultoria Esport i Lleure, SL

4. La sol·licitud es va oferir per un preu de 14.000,00 euros (sense IVA), i el 
termini de presentació de les ofertes a les empreses convidades va finalitzar 
el 2 de març de 2022, dins de termini i forma s’han rebut les ofertes 
següents:

 Cuestor analistes, SL, amb NIF B65827834, en el seu nom i representació 
el senyor DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost d’11.046,00 
euros, més la quantitat de 2.319,66 €, per l’IVA, resultant un total de 
13.365,66 euros.

 3POC Consulting, SL,  amb NIF  B-66405788, en el seu nom i 
representació el senyor DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost 
de 13.300 €, més la quantitat 2.793 €, per l’IVA, resultant un total de 
16.093 €.

 Itik Consultoria Esport i Lleure, SL, amb NIF B64409386, en el seu nom 
i representació el senyor Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un 
pressupost de 10.490,00 €, més la quantitat 2.202,90 €, per l’IVA, 
resultant un total de 12.692,90 €.
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5. El 4 de març de 2022, el coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Comunitari, va emetre informe de valoració d’oferta, incorporat en 
l’expedient administratiu, del qual es desprèn que l’oferta rebuda de 
l’empresa Itik Consultoria Esport i Lleure, SL, amb NIF B64409386, ha 
presentat el preu mes avantatjós econòmicament i compleix les condicions i 
requisits que s’exigeixen, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per 
un import 10.490,00 €, més la quantitat 2.202,90 €, per l’IVA, resultant un 
total de 12.692,90 €, IVA inclòs.

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. D’acord amb 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 
602.342.22706 Estudis i treballs tècnics del Pressupost vigent.

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 d’un servei de pla de dinamització d’un 
procés participatiu, per l’elaboració de pla d’usos i construcció d’un nou pavelló 
municipal d’esports PAV3 a Ripollet.

2. Adjudicar, a l’empresa Itik Consultoria Esport i Lleure, SL, amb NIF 
B64409386, el contracte d’un servei de pla de dinamització d’un procés 
participatiu, per l’elaboració de pla d’usos i construcció d’un nou pavelló 
municipal d’esports PAV3 a Ripollet.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import 10.490,00 €, més la 
quantitat 2.202,90 €, en concepte d’IVA, resultant un total de 12.692,90 €, IVA 
inclòs, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 602.342.22706 Estudis i treballs tècnics del Pressupost vigent.

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. Notificar l’acord adoptat a la resta d’empreses invitades.

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

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

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

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

3.1.4. Contracte menor artístic espectacle “Tot Bufant”.

Fets

1. El 4 de març de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe de 
necessitat de contractar l’espectacle anomenat “Tot Bufant” de Pep Gol 
Produccions, per l’adequació de l’espectacle a la programació destinada als 
alumnes de cicle inicial de primària de les escoles del municipi.

2. En el mateix informe de necessitat, consta el pronunciament de la 
responsable tècnica conforme el contracte té per objecte una representació 
artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol, en els termes 
que figuren a l’article 168.a.2) de la Llei 9/2017, de contractes del sector 
públic, LCSP. D’acord amb el que disposa l’Informe 36/2018, de la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 
establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas.

3. Des de la Unitat de Contractació, s’ha sol·licitat oferta al senyor DADES 
PROTEGIDES, amb NIF ***1407**, com a representant de la Cia. Pep Gol 
Produccions,  per l’execució de l’espectacle anomenat “Tot Bufant”, per 
adequar-se a la programació prevista, en funció de les edats dels infants.

4. Que dins de termini i forma s’ha rebut l’oferta, per part de l’empresa DADES 
PROTEGIDES, amb NIF ***1407**, per import de 6.400,00 € (IVA no inclòs) 
més 1.344,00 € corresponent al 10 % d’IVA, fent un total de 7.040,00 € (IVA 
inclòs).

5. La tècnica de Cultura, va emetre informe de valoració, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu, del qual es desprèn que l’oferta 
presentada per DADES PROTEGIDES, per l’import de 7.040,00 € (IVA inclòs),  
compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i s’adequa al preu, per la 
qual cosa es proposa la seva adjudicació. Es va incorporar en l’expedient 
administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP en el seu punt 2n, es contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent: “Quan les obres, els 
subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un empresari 
determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la 
creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única no 
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integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons 
tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de 
propietat intel·lectual i industrial.”.

2. L’article 118 de la LCSP, 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.”.

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

4. Pel que fa a la seva tramitació,  el punt 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost 2022, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència, o bé presentin dificultats per trobar més d’un oferent 
que reuneixi els requisits de l’oferta, es podrà prescindir de l’obligatorietat 
de sol·licitar tres pressupostos.

5. D’acord amb la disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de 
febrer, de mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació 
pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de 
pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a 
l’article 118.2 de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020: “En els 
contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe de 
l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i 
que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars 
descrits a l’apartat anterior.”.

6. No obstant això, segons l’article 118.3 de la LCSP, estableix: “En l’expedient 
s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta 
a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar el 
compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits enquadrats a 
l’article 168.a).2n”.
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7. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.333.226091 Campanya escolar “Anem al Teatre”.

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de contractar l’espectacle artístic “Tot Bufant” de la Cia. 
Pep Gol Produccions, amb destinació a l’alumnat del cicle inicial de primària de 
les escoles del municipi,  per adequar-se a la programació prevista, en funció de 
les edats dels infants.

2. Adjudicar, a l’empresa DADES PROTEGIDES, amb NIF ***1407**, el contracte 
artístic per a la representació de l’espectacle artístic “Tot Bufant” de la Cia. Pep 
Gol Produccions, tal com es descriu a l’oferta.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import  de 7.000 € (IVA no inclòs) 
més 1.470,00 € corresponent al 21 % d’IVA, fent un total de 8.470,00 € (IVA 
inclòs), imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 
601.333.226091 Campanya escolar “Anem al Teatre”.

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.
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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.

3.1.5. Contracte menor artístic espectacle “Pim Pam Pum Contes”.

Fets

1. El 4 de març de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe de 
necessitat de contractar l’espectacle anomenat “Pim Pam Pum Contes” de la 
Cia. ARPILLERA TEATRE, per l’adequació de l’espectacle a la programació 
destinada als alumnes de cicle infantil de les escoles del municipi.

2. En el mateix informe de necessitat, consta el pronunciament de la 
responsable tècnica  conforme el contracte té per objecte una representació 
artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol, en els termes 
que figuren a l’article 168.a.2) de la Llei 9/2017, de contractes del sector 
públic, LCSP. D’acord amb el que disposa l’Informe 36/2018, de la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 
establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas.

3. Des de la Unitat de Contractació, s’ha sol·licitat oferta a l’empresa 
PRESCENIC LABORATORI CULTURAL, SCP, amb NIF J63881304, com a 
representant de la Cia. ARPILLERA TEATRE, per l’execució de l’espectacle 
anomenat “Pim Pam Pum Contes”, per adequar-se a la programació prevista, 
en funció de les edats dels infants.

4. Dins de termini i forma s’ha rebut l’oferta per part de l’empresa PRESCENIC 
LABORATORI CULTURAL, SCP, amb NIF J63881304, per import de 6.160,00 
euros (IVA no inclòs) més 616,00 € corresponent al 10 % d’IVA, fent un total 
de 6.776,00 € (IVA inclòs).

5. La tècnica de Cultura, va emetre informe de valoració, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu, del qual es desprèn que l’oferta 
presentada per l’empresa PRESCÈNIC, LABORATORI CULTURAL, SCP, per 
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l’import de 6.776,00 € (IVA inclòs),  compleix les condicions i requisits que 
s’exigeixen i s’adequa al preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació. 
Es va incorporar en l’expedient administratiu la proposta econòmica 
presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP en el seu punt 2n, es contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent: “Quan les obres, els 
subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un empresari 
determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la 
creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única no 
integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons 
tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de 
propietat intel·lectual i industrial.”.

2. L’article 118 de la LCSP, 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.”.

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

4. Pel que fa a la seva tramitació,  el punt 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost 2022, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència, o bé presentin dificultats per trobar més d’un oferent 
que reuneixi els requisits de l’oferta, es podrà prescindir de l’obligatorietat 
de sol·licitar tres pressupostos.

5. D’acord amb 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 
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l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i 
que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars 
descrits a l’apartat anterior.”.

6. No obstant això, segons l’article 118.3 de la LCSP, estableix: “En l’expedient 
s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta 
a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar el 
compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits enquadrats a 
l’article 168.a).2n”.

7. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.333.226091 Campanya escolar “Anem al Teatre”.

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de contractar l’espectacle artístic “Pim Pam Pum Contes” 
de la Cia. Arpillera Teatre, amb destinació a l’alumnat d’educació infantil de les 
escoles del municipi,  per adequar-se a la programació prevista.

2. Adjudicar, a l’empresa PRESCENIC, LABORATORI CULTURAL, SCP, amb NIF 
J63881304, el contracte artístic per a la representació de l’espectacle artístic “Pim 
Pam Pum Contes” de la Cia. Arpillera Teatre,  tal com es descriu a l’oferta.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import  de 6.160,00 € més l’import 
de 616,00 € corresponent al 10 % d’IVA, fent un total de 6.776,00 € (IVA inclòs), 
imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 601.333.226091 
Campanya escolar “Anem al Teatre”.

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:

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

Codi Segur de Validació 7d706af514834cecbbe1811d9cb4a10b001

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

19
/0

4/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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

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

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

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

3.1.6. Contracte menor artístic espectacle “Johana i El Sud”.

1. El 4 de març de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe de 
necessitat de contractar l’espectacle anomenat “Johana i El Sud” de la Cia. 
CICUTA, per l’adequació de l’espectacle a la programació destinada als 
alumnes de cicle mitjà de primària de les escoles del municipi.

2. En el mateix informe de necessitat, consta el pronunciament de la 
responsable tècnica conforme el contracte té per objecte una representació 
artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol, en els termes 
que figuren a l’article 168.a.2) de la Llei 9/2017, de contractes del sector 
públic, LCSP. D’acord amb el que disposa l’Informe 36/2018, de la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat, la contractació d’activitats 
d’interpretació artística podran efectuar-se a través del procediment 
establert pels contractes menors a l’article 118 de la LCSP, sempre que no es 
superin els llindars econòmics establerts, com és el cas.

3. Des de la Unitat de Contractació, s’ha sol·licitat oferta a l’empresa TRIFUSIÓ 
PROJECTES CULTURALS, SL, amb NIF B61789491, com a representant de la 
Cia. Cia. ARPILLERA TEATRE, per l’execució de l’espectacle anomenat “Johana 
i El Sud”, per adequar-se a la programació prevista, en funció de les edats 
dels infants.
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4. Dins de termini i forma s’ha rebut l’oferta per part de l’empresa TRIFUSIÓ 
PROJECTES CULTURALS, SL, amb NIF B61789491, per import 5.810,00 euros 
(IVA no inclòs) més l’import corresponent al 10 % d’IVA, fent un total de 
6.391,00 € (IVA inclòs).

5. La tècnica de Cultura, va emetre informe de valoració, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu, del qual es desprèn que l’oferta 
presentada per TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS, SL per l’import de 
6.391,00 € (IVA inclòs), compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i 
s’adequa al preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació. Es va 
incorporar en l’expedient administratiu la proposta econòmica presentada 
per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 168 de la LCSP en el seu punt 2n, es contempla com un dels supòsits 
d’aplicació del negociat sense publicitat el següent: “Quan les obres, els 
subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un empresari 
determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la 
creació o adquisició d’una obra d’art o representació artística única no 
integrant del patrimoni històric espanyol; que no hi hagi competència per raons 
tècniques; o que sigui procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de 
propietat intel·lectual i industrial.”.

2. L’article 118 de la LCSP, 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.”.

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

4. Pel que fa a la seva tramitació,  el punt 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost 2022, disposa que totes les propostes de despeses d’import 
superior a 3.000 € hauran d’anar acompanyades de 3 pressupostos, però en 
aquells supòsits que des del departament promotor de la despesa s’informi 
de la idoneïtat o l’especialització de les tasques o treballs a autoritzar de la 
manca de competència, o bé presentin dificultats per trobar més d’un oferent 
que reuneixi els requisits de l’oferta, es podrà prescindir de l’obligatorietat 
de sol·licitar tres pressupostos.
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5. D’acord amb la disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de 
febrer, de mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació 
pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de 
pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a 
l’article 118.2 de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020: “En els 
contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe de 
l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i 
que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars 
descrits a l’apartat anterior.”.

6. No obstant això, segons l’article 118.3 de la LCSP, estableix: “En l’expedient 
s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta 
a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar el 
compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits enquadrats a 
l’article 168.a).2n”.

7. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
601.333.226091 Campanya escolar “Anem al Teatre”.

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de contractar l’espectacle artístic “Johana i El Sud” de la 
Cia. CICUTA, amb destinació a l’alumnat d’educació de cicle mitjà de les escoles 
del municipi,  per adequar-se a la programació prevista.

2. Adjudicar, a l’empresa TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS, SL, amb NIF  
B61789491, el contracte artístic per a la representació de l’espectacle artístic 
“Johana i El Sud” de la Cia. CICUTA,  tal com es descriu a l’oferta.

3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import  de 5.810,00 euros (IVA no 
inclòs) més l’import corresponent al 10 % d’IVA, fent un total de 6.391,00 € (IVA 
inclòs), imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 
601.333.226091 Campanya escolar “Anem al Teatre”.
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4. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, dispensant-lo de constituir garantia 
definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un contracte 
menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa conclou 
l’expedient d’adjudicació, amb indicació dels recursos que es puguin interposar.

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

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

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

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

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

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.2.1. Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires” de la Diputació de Barcelona, convocatòria del 
Catàleg 2022.

Fets

1. El 7 de febrer de 2022, per Decret d’Alcaldia 210, es va aprovar la proposta 
d’actuació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”, com a 
recurs econòmic: fons de prestació, en base al seu règim regulador i de la 
convocatòria de concessions de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Governs Locals per a l’any 2022.
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2. El 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,  va 
adoptar l’acord núm. 86/2022, sobre “Dictamen d’aprovació de les concessions 
del fons de prestació”, “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” 
(codi XGL 22/Y/316304), de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Ripollet un import de 6.607,00 €, que  per al 
desenvolupament d’actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i 
consolidar el teixit comercial dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les 
fires locals.

3. Els requisits per a la concessió i gestió dels fons de prestació estableix, en 
relació a l’acceptació del recurs, que el beneficiari presenti l’acceptació 
expressa d’aquest recurs abans del proper 24 d’abril, per poder optar al 
pagament avançat del recurs.

4. El 28 de març de 2022, el cap d’unitat de Comerç, va emetre informe el qual 
consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. Convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, publicada al BOP, de 24 de 
desembre de 2021.

2. Actualització del Catàleg de serveis 2021-2023, aprovat per Junta de Govern 
Local de la Diputació de Barcelona, de 23 de desembre de 2021.

3. Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol 
general (exp. núm. 2020/0008645), aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, de 28 de maig de 2020.

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

ACORDS

1. Acceptar el recurs per import de 6.607,00 euros, concedit per la Diputació de 
Barcelona de l’actuació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” 
(codi XGL 22/Y/316304), en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Govern Locals 2020-2023, per al desenvolupament 
d’actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial 
dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals, a executar en el 2022.

2. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.
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5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil 
amb l’OMRQP del Projecte de recuperació mediambiental de l’entorn 
fluvial del riu Ripoll, entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del 
carrer Tarragona, lot 1.

Fets

1. El 30 de novembre de 2021, per la Junta de Govern Local, es va aprovar l’inici 
de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinari, del Projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu 
Ripoll, entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del carrer Tarragona, 
lot 1, amb un valor estimat de 158.042,23 € i amb un preu de contracte de 
191.231,10 € (21 % d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació en data 12 de gener 
de 2022 a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya.

2. L’11 de febrer de 2022, la Mesa de contractació, va procedir mitjançant la 
Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, a l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació 
administrativa, procedint-ne a la seva valoració, amb el resultat que consta 
a la corresponent acta.

3. El 2 de març de 2022, la Mesa de contractació, va procedir a examinar la 
documentació requerida a les mercantils que havien de complementar el 
DEUC presentat, segons requeriments efectuats mitjançant l’eina que a 
l’efecte té habilitada el Sobre Digital 2.0, integrat amb la Plataforma de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’acta de la 
Mesa de contractació d’obertura del sobre A, d’11 de febrer de 2022. A 
continuació  va procedir, mitjançant la Plataforma electrònica de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya a l’obertura del sobre B, 
corresponent a la documentació a valorar de forma automàtica, procedint-
ne a la seva valoració, aplicant els criteris automàtics previstos al PCAP, amb 
els resultats que consta a la corresponent acta, i va comprovar que la oferta 
presentada per la mercantil TRATAMIENTO ACONDIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, SA, es podia considerar incursa en presumpció 
d’anormalitat, donat que superava en més de 10 unitats percentuals de la 
mitja aritmètica de les ofertes presentades, acordant-se donar audiència, 
amb un termini de 10 dies hàbils per a la seva acreditació, de conformitat 
amb lo previst a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquesta licitació i a l’article 149 de la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic, en aplicació analògica de l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 de maig, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, per a que justifiquin la valoració de l’oferta i en 
precisin les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti el 
procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les 
condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la 
prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les 
disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball 
vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció 
d’una ajuda d’Estat.

4. Dins del termini d’audiència atorgat la mercantil TRATAMIENTO 
ACONDIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, presenta la justificació de 
l’oferta i en precisen les condicions.

5. El 17 de març de 2022, l’enginyera tècnica de Medi Ambient i el tècnic del 
Projecte de recuperació dels rius Ripoll i Sec, informen sobre la justificació 
presentada, i en el qual conclouen sobre la viabilitat de la oferta.

6. El 21 de març de 2022, la Mesa de contractació, proposa elevar proposta 
d’acceptació de la oferta presentada per la mercantil TRATAMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, d’acord amb l’informe de 
17 de març de 2022, emès per l’enginyera tècnica de Medi Ambient i pel 
tècnic del Projecte de recuperació dels rius Ripoll i Sec, i de  classificació de 
les ofertes, segons acta de la Mesa de contractació, de 2 de març de 2022, 
amb el requeriment de documentació a la mercantil que ha presentat l’oferta 
amb la millor relació qualitat-preu.

Fonaments de dret

Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, atenent a la quantia i característiques de l’objecte del contracte, 
s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta 
ha estat delegada a la Junta de Govern Local, 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’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

1. Acceptar la oferta presentada per la mercantil TRATAMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, d’acord amb la proposta de la 
Mesa de contractació, de 21 març de 2022 i de l’informe, de 17 de març de 2022, 
emès per l’enginyera tècnica de Medi Ambient i pel tècnic del Projecte de 
recuperació dels rius Ripoll i Sec.

2. Classificar les ofertes per ordre decreixent, d’acord amb la proposta efectuada 
per la Mesa de contractació, de 21 de març de 2022, en la forma següent:
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3. Requerir a la mercantil TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, SA, que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, per tal 
que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent al que s’ha 
rebut el requeriment, presentin 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 5.075,06 €, 
corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació.

4. Advertir a la mercantil TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, SA, que cas de no atendre aquest requeriment dins el termini de 10 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 29.2 del PCAP, sense perjudici d’allò establert a l’article 71.2 a) de la 
LCSP.

5. Notificar a la mercantil TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, SA.

*****

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:

6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Aprovació de factures (exp. 2022/2042).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures següents, de 31 de març 
de 2022, per un import total de 64.791,82 €:

PLICA NOM LICITADOR Proposta 
econòmica € 
(sense IVA)

Puntuació 
proposta 
econòmica

Proposta 
millora 
termini  
garantia 
(anys) 

Puntuació 
millora 
termini 
garantia 

Puntuació total 
obtinguda de 
forma 
automàtica

7 TRATAMIENTO ACONDIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, SA

101.501,14 80,00 4 20,00 100

4 ARICO FOREST, SLU 115.570,00 70,26 4 20,00 90,26
9 TALLER ÀURIA, SCCL 123.283,24 65,87 4 20,00 85,87
3 AMBIENTALIA WORLD, SL 129.468,41 62,72 4 20,00 82,72
10 ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL 132.817,07 61,14 4 20,00 81,14
8 DRIM MEDI AMBIENT, SL 137.546,18 59,04 4 20,00 79,04
6 URCOTEX INMOBILIARIA, SLU 140.749,25 57,69 4 20,00 77,69
1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DIBESA, SL
140.970,33 57,60 4 20,00 77,60

5 NATURALEA CONSERVACIÓ, SL 142.253,70 57,08 4 20,00 77,08
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Relació Import Descripció
20220000007F 5.247,00 € ADO_4a Aprovació factures març 2022 Presidència
20220000008F 590,70 € ADO_4a Aprovació factures març 2022 Desenvolupament Econòmic
20220000009F 8.983,20 € ADO_ 4a Aprovació factures març 2022 Drets Socials
20220000010F 32.901,11 € ADO_ 4a Aprovació factures març 2022 Ciutat i Sostenibilitat
20220000011F 3.841,95 € ADO_ 4a Aprovació factures març 2022 Governança
20220000013F 13.227,86 € ADO_ 4a Aprovació factures març 2022 Desenvolupament Comunitari
Total 64.791,82 €

Fonaments de dret 

1. Els articles 213 i següents del Real 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, que figuren incloses en les relacions següents: 
20220000007F; 20220000008F; 20220000009F; 20220000010F; 
2022000001F i 20220000013F, de 31 de març de 2022. L’import total és de 
64.791,82 €, que comprèn el detall inclòs en les relacions que consten 
incorporades en l’expedient 2022/2042.

2. Autoritzar, disposar una despesa i reconèixer les obligacions amb càrrec al 
Pressupost de l’exercici en curs de les relacions del punt anterior.

3. Comunicar als departament d’Intervenció i Tresoreria l’esmentat acord.

6.1.2. Aprovació de factures (exp. 2022/2044).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures següents, de 31 de març 
de 2022, per un import total de 276.096,06 €.

Relació Import Descripció
20220000012F 205.359,16 € O_4a Aprovació factures març 2022 Drets Socials
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20220000014F 57.434,78 € O_4a Aprovació factures març 2022 Ciutat i Sostenibilitat
20220000015F 11.045,49 € O_4a Aprovació factures març 2022 Governança
20220000016F 2.256,63 € O_4a Aprovació factures març 2022 Desenvolupament Comunitari
TOTAL 276.096,06 €

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Real 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, que figuren incloses en les següents relacions 
20220000012F; 20220000014F; 20220000015F i 20220000016F, de 31 de 
març de 2022. L’import total és de 276.096,06 €, que comprèn el detall inclòs 
en les relacions que consten incorporades en l’expedient 2022/2044.

2. Reconèixer les obligacions amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de les 
relacions del punt anterior.

3. Comunicar als departaments d’Intervenció i Tresoreria l’esmentat acord.

6.1.3. Modificació contracte de serveis de primera acollida i 
d’assessorament en temes d’estrangeria de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 
2019/5783).

Fets

1. El 10 de juliol de 2020, es formalitzà el contracte administratiu de serveis de 
primera acollida i d’assessorament en temes d’estrangeria, entre 
l’Ajuntament de Ripollet i la entitat ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ 
SOCIAL–VINCLE, amb NIF G63375786.

2. El preu del contracte és de 64.000,00 €, IVA exempt, per un període de 2 
anys a comptar des de la formalització del contracte, sense possibilitat de 
cap pròrroga.
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3. El 28 de març de 2022, la coordinadora de Drets Socials, ha estat emès 
informe, que consta incorporat en l’expedient administratiu, tot posant de 
manifest les circumstàncies excepcionals derivades de la implantació del 
circuit d’acollida de persones que fugen de la guerra d’Ucraïna, que ha 
generat la necessitat de realitzar un increment dels serveis, calculat en 3 
hores setmanals més per part del servei d’acollida, i donant lloc a una 
ampliació total del preu del contracte de 1.036,32 €, IVA exempt.

4. L’empresa adjudicatària del contracte, ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ 
SOCIAL–VINCLE, per la seva part, ha manifestat la seva conformitat a 
aquesta ampliació, lliurant a aquest efecte el càlcul de l’ampliació del preu 
que suposa aquesta modificació, que consta incorporat a l’expedient 
administratiu, pel l’import de 1.036,32 €.

Fonaments de dret

1. La regulació de la modificació contractual es troba recollida als articles 203 
i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, LCSP, i en particular:

a) L’article 203 estableix la potestat de modificació dels contractes:

“Article 203. Potestat de modificació del contracte.
1. Sense perjudici dels supòsits que preveu aquesta Llei respecte a la successió 

en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i 
ampliació del termini d’execució, els contractes administratius només es 
poden modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 
preveu aquesta subsecció, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 
191, amb les particularitats que preveu l’article 207.

2. Els contractes administratius subscrits pels òrgans de contractació només 
es poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits 
següents:
a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules administratives 

articulars, en els termes i les condicions que estableix l’article 204;
b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no 

estigui prevista en el plec de clàusules administratives particulars, 
sempre que es compleixin les condicions que estableix l’article 205.
En qualsevol altre supòsit, si és necessari que un contracte en vigor 
s’executi en forma diferent a la pactada, aquest contracte s’ha de 
resoldre i se n’ha de subscriure un altre sota les condicions pertinents, 
si s’escau amb convocatòria prèvia i substanciació d’una nova licitació 
pública de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, sense 
perjudici del que disposa l’apartat 6 de l’article 213 respecte de 
l’obligació del contractista d’adoptar mesures que siguin necessàries 
per raons de seguretat, servei públic o possible ruïna.
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3. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el 
que disposa l’article 153, i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen 
els articles 207 i 63.”.

b) L’article 204 regula les modificacions previstes al Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).

“Article 204. Modificacions que preveu el plec de clàusules administratives 
particulars.
1. Els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant 

la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en 
els plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit 
expressament d’aquesta possibilitat, en la forma i amb el contingut 
següents:
a) La clàusula de modificació ha d’estar formulada de manera clara, 

precisa i inequívoca.
b) Així mateix, pel que fa al contingut, la clàusula de modificació ha de 

precisar amb el detall suficient: el seu abast, límits i naturalesa; les 
condicions en què se’n pot fer ús per referència a circumstàncies la 
concurrència de les quals es pugui verificar de manera objectiva; i el 
procediment que s’hagi de seguir per fer la modificació. Així mateix, la 
clàusula de modificació ha d’establir que la modificació no pot suposar 
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
La formulació i el contingut de la clàusula de modificació ha de ser tal 
que en tot cas permeti els candidats i licitadors comprendre el seu 
abast exacte i interpretar-la de la mateixa manera i que, d’altra 
banda, permeti a l’òrgan de contractació comprovar efectivament que 
els primers compleixin les condicions d’aptitud exigides i valorar 
correctament les ofertes que aquests presentin.

2. En cap cas els òrgans de contractació no poden preveure en el plec de 
clàusules administratives particulars modificacions que puguin alterar la 
naturalesa global del contracte inicial. En tot cas, s’entén que aquesta 
s’altera si se substitueixen les obres, els subministraments o els serveis que 
s’han d’adquirir per altres de diferents o es modifica el tipus de contracte. 
No s’entén que s’altera la naturalesa global del contracte quan se 
substitueixi alguna unitat d’obra, subministrament o servei puntual.”.

2. Els plecs de clàusules administratives particulars, estableixen en la seva 
clàusula 25, Modificació del contracte, el següent:

“25. Modificació del contracte
S’estarà al que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP respecte a la 
modificació del contracte i manteniment del seu equilibri econòmic, i d’acord amb 
allò que disposa la present clàusula.
Així mateix, el contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els 
casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula:
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Modificacions previstes:
a) Augment de la necessitat dels serveis.
L’import que suposarà la prestació d’aquest servei en cap cas superarà el límit legal 
establert a l’article 204 de la LCSP i que, en aquest cas, com a màxim, tenint de 
referència el preu base de licitació, ascendeix a 14.334,57 € (catorze mil tres cents 
trenta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims) el còmput dels quals ja han estat 
considerats en el càlcul del valor estimat del contracte, estipulat a la clàusula 4 del 
present PCAP.
Modificacions NO previstes:
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes a l’art. 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment 
d’aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa adjudicatària i, si s’escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu.
En aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de 11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, s’introdueixen com a causes de 
modificació contractual aquelles que fossin derivades de l’aplicació de les mesures 
d’estabilitat pressupostària motivades per raons d’interès públic..”.

De la previsió realitzada al PCAP, s’extrau la possibilitat de realitzar 
modificacions del contracte encabides sota la causa formulada clarament, 
precisa e inequívoca de l’“augment de la necessitat dels serveis”, sempre que el 
preu resultant de la modificació no excedeixi del 20 % del valor del contracte 
inicial, i sense que alteri la naturalesa global del mateix, condicions i 
circumstàncies, les quals es deriven de l’informe de la coordinadora d’àmbit 
de Drets Socials, abans indicat, que consta incorporat en l’expedient 
administratiu.

3. L’article 190 de la LCSP estableix entre les prerrogatives de l’administració 
pública:

 La d’interpretar els contractes administratius.
 Resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
 Modificar-los per raons d’interès públic.
 Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució 

del contracte.
 Suspendre’n l’execució.
 Acordar la seva resolució i determinar els efectes de la mateixa.

4. Disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.
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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 d’incrementar en 3 hores setmanals el servei de primera 
acollida a la immigració, derivat de les circumstàncies excepcionals derivades de 
la implantació del circuit d’acollida de persones que fugen de la guerra d’Ucraïna, 
del contracte administratiu de serveis de primera acollida i d’assessorament en 
temes d’estrangeria, formalitzat entre l’Ajuntament de Ripollet i la entitat 
ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL–VINCLE, amb NIF G63375786, en 
data 10 de juliol de 2020, a l’empara del contingut de l’informe redactat per la 
coordinadora de Drets Socials, responsable del contracte, que es dona per 
reproduït, i la fonamentació jurídica que consta als fets.

2. Aprovar, la modificació del contracte administratiu de serveis de primera 
acollida i d’assessorament en temes d’estrangeria, formalitzat entre 
l’Ajuntament de Ripollet i la entitat ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ 
SOCIAL–VINCLE, en data 10 de juliol de 2020, de conformitat amb el contingut 
de l’informe redactat per la coordinadora de Drets Socials, responsable del 
contracte, de 28 de març de 2022, i del pressupost lliurat per l’empresa 
contractista, que consten incorporats a l’expedient administratiu.

El cost d’aquestes modificacions suposen un increment equivalent al 1,61925 % 
previst del preu inicial, és a dir, 1.036,32 euros, IVA exempt.

3. Aprovar, la disposició de la despesa derivada d’aquesta modificació de 
contracte, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 305 2314 227991-Acollida 
persones immigrades, del vigent Pressupost municipal, per un import de 
1.036,32 €, IVA exempt.

4. Notificar al contractista l’acord adoptat indicant que, conforme estableix a 
l’art. 153 de la LCSP, relatiu a la Formalització dels contractes, les modificacions 
contractuals hauran de formalitzar-se, en document administratiu que s’ajusti 
amb exactitud a les condicions de la modificació.

5. Previ a la formalització del contracte abans esmentat i, en compliment de 
l’article 150.2 de la LCSP, en el termini legalment establert, s’haurà de dipositar 
una garantia complementària corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació 
de la modificació contractual, exclòs l’impost sobre el valor afegit, ascendent a 
51,82 €.

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

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

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

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

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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