
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 2022/6
Caràcter: ordinària
Data: 8 de febrer de 2022
Horari: 10.12 a 10.20 hores
Lloc: videoconferència

Assistents:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a 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. Meritxell Caler Vergara 3a 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 factures, relació 38 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació factures, relació 39 –àmbit Drets Socials–.

3.1.3. Primera pròrroga contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), de servei de control financer (exp. 2018.06).

3.1.4. Adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament de 
productes químics i servei de manteniment dels equips de dosificació, mesura i 
anàlisi de dades de les piscines del poliesportiu municipal de l’Ajuntament de 
Ripollet.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua 
municipal, gener 2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació de sol·licitud de subvencions, per a la modernització i la gestió 
sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als 
Fons Next Generation UE, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Rectificació error material acord núm. 12.1.1., Junta Govern Local, de 29 de 
desembre de 2020 i acceptació renúncia instal·lació i llicència gual.
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Urgència:

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació definitiva Projecte d’urbanització PAU carrer Cot.

*****

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. 2022/5, d’1 de febrer.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/2251, de 22 de desembre, pel qual s’aproven els cànons corresponents 
al mes d’agost de 2021 dels contractes administratius especials del servei de 
bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial del mes 
d’agost de 2021, amb un import total de 2.270 €.

 2022/106, de 20 de gener, pel qual s’aprova la liquidació d’abonaments al 
poliesportiu municipal del mes desembre de 2021, amb un import total de 
880,05 €.

 2022/139, de 24 de gener, pel qual s’aprova la sol·licitud de subvencions per 
a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques, amb càrrec als fons Next 
Generation UE de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per un import total de 2.200 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació factures, relació 38 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 2022.2.0000038R, de 27 gener de 2022, per un import 
total de 131.906,20 €.
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Fonaments de dret

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 2022.2.0000038R, de 27 gener de 
2022, així com el seu pagament. L’import total és de 131.906,20 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2022.2.0001734.000, per un import de 1.347,06 
€, a nom d’A. EMBARBA, SA, fins a l’operació A. EMBARBA, SA, per un import de 
6,00 €, a nom d’UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA.

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

3.1.2. Aprovació factures, relació 39 –àmbit Drets Socials–.

Fets

D’acord amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 2022.2.0000039R, de 27 gener de 2022, per un import 
total de 163.008,22 €.

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer.
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2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 2022.2.0000039R, de 27 gener de 
2022, així com el seu pagament. L’import total és de 163.008,22 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2022.2.0001749.000, per un import de 3.143,16 
€, a nom d’ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU, fins a l’operació 
2022.2.0002336.000, per un import de 37,99 €, a nom d’OFFICE24 SOLUTIONS, 
SL.

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

3.1.3. Primera pròrroga contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de servei de control financer 
(exp. 2018.06).

Fets

1. El 28 de febrer de 2020, es va adjudicar per Decret d’Alcaldia 299, el 
contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM, de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i 
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (exp. 2018.06), Lot 5. Altres treballs de col·laboració inclosos en 
els plans anuals de control financer dels òrgans interventors, Sublot 5.1. 
Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control 
financer dels òrgans interventors (Barcelona), a l’empresa CONSULTORIA EN 
GESTION INNOVADORA, SL, NIF B64610298, per un termini de vigència de 
2 anys, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes addicionals d’un any 
cadascun d’ells, per un total de 150 hores el primer any, a raó de 56 
euros/hora, fent un total de 8.400,00 €, més l’IVA corresponent, és a dir, 
per un import total de 10.164,00 € el primer any, i 120 hores el segon any, 
fent un total de 6.720,00 €, més l’IVA corresponent, és a dir, per un import 
total de 8.131,20 € el segon any, i un termini d’entrega dels treballs de com 
a màxim el 30 de setembre de cada any, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 501.931.22706 –Auditories comptables.
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2. El 17 de gener de 2022, l’interventor accidental, emet informe, el qual resta 
incorporat en l’expedient administratiu, les prestacions objecte del servei 
contractat s’han executat correctament i d’acord amb les condicions 
previstes als plecs que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada 
en el seu dia per l’empresa adjudicatària, persistint encara la necessitat 
d’execució del servei, i per tant proposant-se la concessió de la primera 
pròrroga del contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i 
control financer amb destinació a les entitats locals de Catalunya  a través 
de l’Acord marc de l’ACM, que actualment es troba en la seva segona 
pròrroga (exp. 2018.06) i, més concretament:

- Lot 5. Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de 
control financer dels òrgans interventors.

- Sublot 5.1. Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de 
control financer dels òrgans interventors (Barcelona).

Fonaments de dret

1. L’1 de març de 2020, finalitza l’esmentat contracte i el PCAP que el regeix, a 
la clàusula 10. Període de vigència, estableix la possibilitat de celebrar 
prorrogues per  períodes de dotze mesos addicionals com a termini màxim 
cadascun d’ells, pel què la seva durada total serà, com a màxim, de cinc anys:

“10. Període de vigència
...
En relació al període de vigència dels contractes basats, aquest tindran una durada 
inicial d’un any o de dos anys, a partir de la seva adjudicació. Aquest termini de 
vigència inicial es podrà prorrogar per  períodes de dotze mesos addicionals com a 
termini màxim cadascun d’ells, pel què la seva durada total serà, com a màxim, de 
cinc anys. De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues 
seran potestatives per a l’Òrgan de contractació i obligatòries per les empreses 
contractistes, sempre que es preavisi amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada de l’Acord marc. En cap cas la pròrroga podrà produir-se amb el 
consentiment tàcit de les parts.

Aquest període vigència dels contractes basats serà el termini dins del qual les 
empreses adjudicatàries hauran de prestar els serveis objecte de licitació. No 
obstant, el període d’execució dels contractes basats es determinarà en el 
procediment de licitació d’aquests, tal i com es detalla a la clàusula trenta-novena 
del PCAP, el qual haurà de finalitzar, com a màxim, en els terminis que s’estableixen 
a continuació, data en la que s’hauran d’haver entregat tots els treballs objecte de 
licitació:
...
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 Pel que fa a les unitats de licitació relatives al lot 5: Els treballs s’hauran 
d’entregar en el termini que els contractes basats estableixin.

Per aquest motiu, en el cas que l’òrgan de contractació dels contractes basats acordi 
que aquests tenen un període de vigència de dos anys, les empreses que en siguin 
adjudicatàries  hauran de prestar els serveis objecte de licitació dins del termini de 
dos anys. Així doncs, d’acord amb la clàusula trenta-novena del PCAP i el formulari 
relatiu a l’annex núm.06, el període d’execució del contracte basat s’ofertarà de 
forma global per aquests dos anys, però així mateix, aquest s’haurà de desglossar 
indicant el termini d’execució dels serveis en la primera anualitat del període de 
vigència i el termini per a la segona anualitat de vigència. Aquests dos períodes 
desglossats indicaran el termini màxim per l’entrega dels treballs en cadascuna de 
les anualitats.

En tot cas, d’acord amb la previsió de l’article 219 de la LCSP, els contractes basats 
només podran ser adjudicats durant la vigència de l’Acord marc, si bé la seva durada 
pot ser inferior o superior a la vigència del mateix Acord marc.

 ...”

El 19 de novembre de 2021, es va formalitzar la segona pròrroga del 
contracte basat (exp. 2018.06), en l’Acord marc d’auditoria pública i control 
financer de subvencions, per un període addicional de 12 mesos més, des del 
23 de desembre del 2021 fins el 23 de desembre de 2022.

2. La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:

“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la 
prestación.
1.  La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en 

cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados 
contratos.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio 
de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo 
establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego 
que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación 
de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
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En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el 
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida 
en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio 
más de seis meses.

...”

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar de la primera pròrroga del contracte basat 
en l’adhesió a l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 
actuacions d’auditoria pública i control financer amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya,  a través de l’Acord marc de l’ACM, que actualment es troba 
en la seva segona pròrroga (exp. 2018.06) i, més concretament:

 Lot 5. Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control 
financer dels òrgans interventors.

 Sublot 5.1. Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de 
control financer dels òrgans interventors (Barcelona).

2. Aprovar la primera pròrroga d’un any del contracte de referència, adjudicat el 
28 de febrer de 2020, per Decret d’Alcaldia 299, entre l’Ajuntament de Ripollet 
i l’empresa CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, SL, NIF B64610298, des 
de l’1 de març de 2022 fins el 28 de febrer de 2023, d’acord amb les condicions 
previstes als plecs tècnics i administratius que regeixen la referida contractació i 
l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària.

3. Aprovar la disposició de despesa derivada d’aquesta primera pròrroga, per un 
total de 120 hores, a raó de 56 €/hora, resultant un import de 6.720,00 €, més 
l’IVA corresponent, és a dir, per un import total de 8.131,20 €, així com el seu 
caràcter plurianual, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 501.931.227061–Auditories comptables, del vigent 
Pressupost.
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4. Autoritzar la despesa per atendre aquesta pròrroga, amb consignació suficient 
per als exercicis en que tingui vigència la mateixa, amb els imports següents:

Exercici 2022: d’1 de març a 31 de desembre: despesa de 6.098,40 €, IVA inclòs.

Exercici 2023: d'1 de gener a 28 de febrer: despesa de 2.032,80 €, IVA inclòs.

La pròrroga del 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. Notificar aquest acord a CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, SL, amb 
NIF B64610298, com a empresa adjudicatària del lot 5.1 de l’Acord marc de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública 
i control financer amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2018.06.), així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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 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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3.1.4. Adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament de 
productes químics i servei de manteniment dels equips de dosificació, 
mesura i anàlisi de dades de les piscines del poliesportiu municipal de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 30 de novembre de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es 
va aprovar l’inici de l’expedient del contracte administratiu mixt de 
subministrament de productes químics i servei de manteniment dels equips 
de dosificació, mesura i anàlisi de dades de les piscines del poliesportiu 
municipal de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2. L’1 de desembre de 2021, des de Serveis Econòmics/Contractació, es va 
procedir a la publicació del corresponent anunci al Perfil de Contractant de 
la Generalitat de Catalunya.

3. D’acord amb l’anunci efectuat, l’única proposta presentada i admesa ha estat 
la següent: JUAN SUÑÉ, SA, amb NIF A08609398, presentada el 16 de 
desembre de 2021, amb número de registre de entrada ENTRA-2021-21477.

4. El 18 de gener de 2022, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la determinació de la proposta presentada per JUAN SUÑÉ, SA, com 
a millor oferta en relació qualitat-preu, realitzant-se en data 19 de gener de 
2022 l’oportuna notificació a la mateixa, tot comunicant-li que, d’acord amb 
l’establert a l’art. 150.2 de la LCSP, disposava d’un termini de deu dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la notificació, per presentar l’acreditació 
documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 11.1 i 11.2 del 
Plec de clàusules administratives particulars, així com la pertinent pòlissa 
d’assegurances adscrita, i la constitució de la garantia definitiva per la 
quantitat de 2.369,69 €, davant la Tresoreria municipal.

5. S’ha donat compliment per part de JUAN SUÑE, SA, als requeriments 
establerts a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), en el termini legalment establert, havent acreditat 
documentalment els requisits establerts, i havent estat dipositada la 
garantia definitiva per import ascendent a 2.369,69 euros, mitjançant 
transferència bancaria en data 31 de gener de 2022.

Fonaments de dret

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 
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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. Adjudicar, el contracte administratiu mixt de subministrament de productes 
químics i servei de manteniment dels equips de dosificació, mesura i anàlisi de 
dades de les piscines del poliesportiu municipal de l’Ajuntament de Ripollet, a 
l’entitat JUAN SUÑÉ, SA, amb NIF A08609398, amb una vigència de d’un (1) any, 
amb possibilitat de dues pròrrogues d’un (1) any cadascuna, per un import de 
47.393,70 €, més l’IVA de 9.952,68 €, resultant una despesa total de 57.346,38 
€, per l’any de durada inicial del contracte, a raó del següent desglossament i 
preus unitaris de la part relativa al subministrament:

a) Servei de manteniment:

Preu: 5.590,00 €
IVA (21 %): 1.173,90 €
Total amb IVA: 6.763,90 €

b) Subministrament de productes i equips:

Preu: 41.803,70 €
IVA (21 %): 8.778,78 €
Total amb IVA: 50.582,48 €
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Preus unitaris dels productes químics:
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Preus unitaris dels equips de mesura i anàlisi:

2. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada contracte administratiu 
mixt de subministrament de productes químics i servei de manteniment dels 
equips de dosificació, mesura i anàlisi de dades de les piscines del poliesportiu 
municipal de l’Ajuntament de Ripollet, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 602.342.22110-Subministrament Productes químics.

3. L’Ajuntament es compromet a dotar l’aplicació pressupostària, per atendre la 
despesa del contracte administratiu mixt de subministrament de productes 
químics i servei de manteniment dels equips de dosificació, mesura i anàlisi de 
dades de les piscines del poliesportiu municipal de l’Ajuntament de Ripollet, amb 
consignació suficient pels exercicis en què tingui vigència el contracte, amb els 
imports següents:

Any 2022: 10 mesos (de març a desembre), despesa de 39.494,75 €, més l’IVA 
de 8.293,90 €, fan un total de 47.788,65 €.

Any 2023: 2 mesos (gener i febrer), despesa de 7.898,95 €, més l’IVA de 
1.658,78 €, fan un total de 9.557,73 €.
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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).

4. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte, i única 
licitadora d’aquest procediment, tot comunicant-li que, segons estableix l’article 
153 de la LCSP, en el cas de contractes susceptibles de recurs especial en matèria 
de contractació, de conformitat amb l’article 44, la formalització no es pot 
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació a tots els licitadors.

El contracte s’haurà de formalitzar en un termini no superior a cinc dies des de 
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment per part de l’Ajuntament, una 
vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi 
interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.

5. Publicar l’adjudicació al Perfil de contractant de la Plataforma de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar 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.

En cas de no interposar recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs 
especial en matèria de contractació en el termini de quinze dies hàbils a comptar 
des de l’endemà del dia en què l’acord s’hagi notificat de conformitat amb el que 
disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP als licitadors que hagin estat 
admesos en el procediment.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
la grua municipal, gener 2022.

Fets

1. En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l’1 al 31 de 
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gener de 2022, les quals han estat abonades mitjançant pagament efectiu i 
amb targeta de crèdit respectivament.

2. Aquestes taxes, son en concepte de “retirada i dipòsit de vehicles”, segons 
consta al epígraf 3 de l’Ordenança fiscal núm. 24, en concepte de “taxa per 
la prestació de la Policia Loca”.

3. L’1 de febrer de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.

Fonament de dret

Consta en els expedients els números d’autoliquidacions practicades, 
corresponents a les retirades de vehicles amb el servei de la grua municipal de la 
via pública, derivades d’una infracció del Reglament general de circulació i de 
l’Ordenança municipal de circulació i/o del cobrament de les denúncies 
interposades pels agents de la Policia Local.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l’1 al 31 de gener 
de 2022, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació  Titular Import €
003/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255886 DADES PROTEGIDES 130,00
010/22 DADES PROTEGIDES 02/01/2022 2255887 DADES PROTEGIDES 149,00
15/22 DADES PROTEGIDES 05/01/2022 2255900 DADES PROTEGIDES 90,00
20/22 DADES PROTEGIDES 06/01/2022 2255901 DADES PROTEGIDES 130,00
22/22 DADES PROTEGIDES 06/01/2022 2255902 DADES PROTEGIDES 130,00
26/22 DADES PROTEGIDES 08/01/2022 2255911 DADES PROTEGIDES 200,00
29/22 DADES PROTEGIDES 09/01/2021 2255912 DADES PROTEGIDES 130,00
30/22 DADES PROTEGIDES 09/01/2021 2255913 DADES PROTEGIDES 130,00
27/22 DADES PROTEGIDES 10/01/2021 2255915 DADES PROTEGIDES 149,00
34/22 DADES PROTEGIDES 10/01/2021 2255916 DADES PROTEGIDES 90,00
37/22 DADES PROTEGIDES 13/01/2022 2255918 DADES PROTEGIDES 90,00
47/22 DADES PROTEGIDES 19/01/2022 2255929 DADES PROTEGIDES 90,00
48/22 DADES PROTEGIDES 19/01/2022 2255931 DADES PROTEGIDES 90,00
50/22 DADES PROTEGIDES 22/01/2022 2255935 DADES PROTEGIDES 90,00
58/22 DADES PROTEGIDES 25/01/2022 2255937 DADES PROTEGIDES 90,00
51/22 DADES PROTEGIDES 26/01/2022 2255941 DADES PROTEGIDES 187,00
66/22 DADES PROTEGIDES 29/01/2022 2255943 DADES PROTEGIDES 90,00
71/22 DADES PROTEGIDES 30/01/2022 2255944 DADES PROTEGIDES 110,00
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001/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255888 DADES PROTEGIDES 100,00
002/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255889 DADES PROTEGIDES 130,00
005/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255890 DADES PROTEGIDES 130,00
006/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255891 DADES PROTEGIDES 200,00
007/22 DADES PROTEGIDES 01/01/2022 2255892 DADES PROTEGIDES 130,00
009/22 DADES PROTEGIDES 02/01/2022 2255893 DADES PROTEGIDES 130,00
004/22 DADES PROTEGIDES 03/01/2022 2255894 DADES PROTEGIDES 246,00
008/22 DADES PROTEGIDES 03/01/2022 2255895 DADES PROTEGIDES 168,00
011/22 DADES PROTEGIDES 03/01/2022 2255896 DADES PROTEGIDES 223,00
012/22 DADES PROTEGIDES 04/01/2022 2255898 DADES PROTEGIDES 90,00
013/22 DADES PROTEGIDES 04/01/2022 2255899 DADES PROTEGIDES 90,00
16/22 DADES PROTEGIDES 05/01/2022 2255903 DADES PROTEGIDES 90,00
18/22 DADES PROTEGIDES 05/01/2022 2255904 DADES PROTEGIDES 90,00
19/22 DADES PROTEGIDES 06/01/2022 2255905 DADES PROTEGIDES 130,00
21/22 DADES PROTEGIDES 06/01/2022 2255906 DADES PROTEGIDES 130,00
23/22 DADES PROTEGIDES 06/01/2022 2255907 DADES PROTEGIDES 130,00
14/22 DADES PROTEGIDES 07/01/2022 2255908 DADES PROTEGIDES 128,00
25/22 DADES PROTEGIDES 08/01/2022 2255909 DADES PROTEGIDES 130,00
31/22 DADES PROTEGIDES 09/01/2022 2255910 DADES PROTEGIDES 130,00
32/22 DADES PROTEGIDES 10/01/2022 2255914 DADES PROTEGIDES 90,00
35/22 DADES PROTEGIDES 12/01/2022 2255917 DADES PROTEGIDES 90,00
17/22 DADES PROTEGIDES 15/01/2022 2255919 DADES PROTEGIDES 261,00
38/22 DADES PROTEGIDES 15/01/2022 2255920 DADES PROTEGIDES 90,00
41/22 DADES PROTEGIDES 16/01/2022 2255921 DADES PROTEGIDES 200,00
39/22 DADES PROTEGIDES 15/01/2022 2255922 DADES PROTEGIDES 90,00
40/22 DADES PROTEGIDES 16/01/2022 2255923 DADES PROTEGIDES 130,00
43/22 DADES PROTEGIDES 16/01/2022 2255924 DADES PROTEGIDES 130,00
44/22 DADES PROTEGIDES 16/01/2022 2255925 DADES PROTEGIDES 130,00
42/22 DADES PROTEGIDES 17/01/2022 2255926 DADES PROTEGIDES 130,00
45/22 DADES PROTEGIDES 17/01/2022 2255927 DADES PROTEGIDES 90,00
46/22 DADES PROTEGIDES 18/01/2022 2255928 DADES PROTEGIDES 140,00
49/22 DADES PROTEGIDES 19/01/2022 2255930 DADES PROTEGIDES 90,00
2/22 DADES PROTEGIDES 23/01/2022 2255932 DADES PROTEGIDES 100,00
52/22 DADES PROTEGIDES 23/01/2022 2255933 DADES PROTEGIDES 130,00
53/22 DADES PROTEGIDES 23/01/2022 2255934 DADES PROTEGIDES 130,00
54/22 DADES PROTEGIDES 24/01/2021 2255936 DADES PROTEGIDES 130,00
55/22 DADES PROTEGIDES 25/01/2022 2255938 DADES PROTEGIDES 149,00
56/22 DADES PROTEGIDES 25/01/2022 2255939 DADES PROTEGIDES 90,00
60/22 DADES PROTEGIDES 27/01/2022 2255942 DADES PROTEGIDES 90,00
62/22 DADES PROTEGIDES 28/01/2022 2255945 DADES PROTEGIDES 90,00
64/22 DADES PROTEGIDES 28/01/2022 2255946 DADES PROTEGIDES 90,00
69/22 DADES PROTEGIDES 30/01/2022 2255947 DADES PROTEGIDES 130,00
68/22 DADES PROTEGIDES 31/01/2022 2255948 DADES PROTEGIDES 109,00

Total 7.659
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5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació de sol·licitud de subvencions, per a la modernització i la 
gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb 
càrrec als Fons Next Generation UE, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Fets

1. El de 24 de novembre de 2020, el Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, va aprovar les bases generals reguladores dels 
procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicades 
mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 
8292, d'11.12.2020). Aquestes bases han estat modificades per l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat 
en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

2. El 21 de desembre de 2021, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, va aprovar les bases específiques de les subvencions 
per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts 
escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

3. El 27 de desembre de 2021, mitjançant Resolució CLT/3838/2021, es va 
donar publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la  
modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques 
i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Aquesta línia de subvencions té per objecte la transformació, la 
modernització i la gestió sostenible de les infraestructures dels equipaments 
escènics i musicals ubicats a Catalunya. Aquestes subvencions es financen 
mitjançant recursos financers derivats de l'instrument europeu de 
recuperació Next Generation EU, per mitjà del mecanisme de recuperació i 
resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

4. L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir al 
finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i 
que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts 
escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.
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Fonaments de dret

1. Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència; 
la resta de normativa comunitària europea aplicable als Fons Next 
Generation.

2. Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures 
urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

3. Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a 
la implementació i gestió dels fons procedents del mecanisme de recuperació 
i resiliència i del fons REACT-EU, per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic.

4. Articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

5. Els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei esmentada.

6. Article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de 
Cultura, el Consell d'Administració.

7. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

8. Article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
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, el regidor delegat de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la presentació de sol·licitud de subvencions per a la modernització i 
la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals, amb 
càrrec als Fons Next Generation UE de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per realitzar les 
actuacions segons tipologia, que es relacionen a continuació:
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Actuació: Modernització digital i gestió sostenible de les infraestructures d’arts 
escèniques i musicals a Ripollet.
Subvenció: 56.000,00 €.

2. Donar trasllat del present acord a la Intervenció/Tresoreria, als efectes 
oportuns.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Rectificació error material acord núm. 12.1.1., Junta Govern Local, de 
29 de desembre de 2020 i acceptació renúncia instal·lació i llicència gual.

Fets

1. El 29 de desembre de 2020, mitjançant acord 12.1.1., de la Junta de Govern 
Local, s’acordà:

“1. Atorgar llicència d’obres per instal·lació de gual permanent, al senyor DADES 
PROTEGIDES, amb una llargària de 3,60 ml al carrer DADES PROTEGIDES, referència 
cadastral: 0145913DF3904E0002OH, d’acord amb la instància presentada i els 
informes emesos. [...]

4. Atorgar llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), d’una 
llargària de 3,60 ml, al senyor DADES PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIES, sota 
les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i ordenances 
municipals.”.

2. Aquest acord fou notificat a la persona interessada i al mateix temps a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal 
d’incloure aquest gual en el Padró municipal de guals i reserves.

3. El 23 de febrer de 2021, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, presenta instància al registre, entrada núm. 2207, en el que 
adjunta la reclamació formulada en aquest Organisme, pel senyor DADES 
PROTEGIDES, a qui se li ha atribuït la titulació del gual, per correspondre 
l’adreça i la referència cadastral que consten en l’acord, a un immoble de la 
seva propietat.

4. El 23 de de febrer de 2021, els Serveis Tècnics municipals han emès informe 
al respecte, del literal següent:

“1. S’ha detectat error material en la direcció i la referència cadastral vinculada a 
sol·licitud de gual, sent incorrecte la referència cadastral 
0145913DF3904E0002OH i la direcció de carrer DADES PROTEGIDES. La 
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correcta referència cadastral és la 0145913DF3904E0001IG corresponent al 
carrer DADES PROTEGIDES.

2. Es proposa aprovar dita rectificació i notificar-ho a l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes que correspongui.”.

5. El 9 de març de 2021, registre entrada núm. 3101, el DADES PROTEGIDES, 
presenta instància en la que sol·licita deixar sense efecte la llicència i 
construcció del gual del carrer DADES PROTEGIDES, i donar de baixa les 
liquidacions corresponents.

6. El 18 de març de 2021, es va realitzar inspecció, a l’emplaçament on s’ha 
sol·licitat el gual, i es va comprovar que el gual no es va instal·lar.

7. El 27 de juny de 2021, els Serveis Tècnics municipals, pel que fa a la 
sol·licitud del desistiment de la llicència de gual, han emès informe del literal 
següent:

“Conclusions
1. De la petició formulada, s’informa favorablement de la baixa del padró de 

guals. Es proposa comunicar a l’Oficina de Gestió Tributària, als efectes 
oportuns que no s’ha arribat a fer un ús efectiu del gual, per tant, no correspon 
el cobrament del gual autoritzat.

2. Vist que s’indica que no s’executaran les obres, s’informa favorablement del 
desistiment de la llicència d’obres per a gual autoritzada per Junta de Govern 
local de 29 de desembre de 2020.

3. D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) 
les competències per a resoldre sobre la devolució dels ingressos indeguts que 
es sol·liciten són de l’Organisme de Recaptació gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona, per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme.

4. En referència a la taxa de llicència urbanística, cal indicar que, vist que s’ha 
efectuat el desistiment un cop finalitzat el procediment d’atorgament de 
llicència, i que el fet imposable correspon a la tasca municipal, no en correspon 
la devolució.

5. En referència a la taxa d’ocupació de la via pública, vist que les obres 
corresponents a aquesta autorització no s’executaran i que el fet imposable 
d’acord amb les ordenances fiscals vigents correspon a la pròpia ocupació, 
correspon la devolució de 9,80 euros.

6. Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el fet imposable 
correspon a la pròpia execució de les obres. Vist que les obres corresponents a 
aquesta autorització no s’executaran, en correspon l’anul·lació o devolució 
d’aquesta. ”.

8. Segons consta en l’aplicatiu de l’Organisme de Gestió Tributària, s’ha fet 
efectiu el pagament de la taxa per atorgament de llicència, per un import de 
30,00 €, la taxa per ocupació de la via pública amb sacs de runa, per un 
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import de 9,80€ i resta pendent de pagament l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres, per un import de 23,88€.

Fonament de dret

1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que les administracions 
públiques puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes.

2. Article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, tota persona interessada pot desistir 
de la seva sol·licitud o renunciar als seus drets.

3. Ordenança fiscal núm. 21,  –taxa per llicències–, art. 8.4, estableix que una 
vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni 
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la 
llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats 
comunicades.

4. Ordenança fiscal núm. 6, –taxa per ocupació de la via pública–, article 7, 
estableix que la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa i 
l’aprofitament especial del domini públic, vist que amb la renúncia de les 
obres no es farà efectiva l’ocupació, i s’ha fet efectiu el pagament, en 
correspon la devolució.

5. Ordenança fiscal núm. 5, –impost, sobre construccions, instal·lacions i 
obres–, art. 7, estableix que la base imposable està constituïda pel cost real 
i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. D’acord amb la sessió Plenària 
de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016), les competències per a la 
gestió de l’impost sobre construccions i obres recauen sobre l’Organisme de 
Recaptació Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

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

ACORDS

1. Rectificar l’error material existent en el punt 1 i en el punt 4 de la part 
dispositiva de l’acord núm. 12.1.1.,de la Junta de Govern Local, de 29 de desembre 
de 2020, la redacció dels quals ha d’ésser de la manera següent:
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Punt 1: Atorgar, llicència d’obres per instal·lació de gual permanent, al senyor 
DADES PROTEGIDES, amb una llargària de 3,60 ml al carrer DADES PROTEGIDES, 
referència cadastral: 0145913DF3904E0001IG, d’acord amb la instància 
presentada i els informes emesos.

Punt 4: Atorgar, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), 
d’una llargària de 3,60 ml, al senyor DADES PROTEGIDES al carrer DADES 
PROTEGIDES, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació 
i ordenances municipals.

2. Acceptar la renuncia, presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, a la llicència 
d’obres per a la instal·lació de gual i a la llicència de gual (ús comú especial d’un 
bé de domini públic), al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
2020/2730.

3. Donar de baixa del Padró municipal de guals, el gual del carrer DADES 
PROTEGIDES, referència cadastral: 0145913DF3904E0002OH.

4. Aprovar la devolució i procedir al retorn de la taxa per ocupació de la via 
pública, amb dos sacs durant 2 dies, per un import de 9,80 €.

Per tal de procedir a la tramitació de la devolució, caldrà aportar número de 
compte bancari a nom del titular, a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària 
de Diputació de Barcelona, emplaçada a la rambla Sant Jordi, 75.

5. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, en tant que,  les 
competències per a la gestió de l’impost sobre construccions i obres recauen 
sobre aquest Organisme, al mateix temps que actualitzi les dades en el Padró 
municipal de guals.

6. Notificar el present acord a la persona interessada.

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

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 
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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.

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

*****

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

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació definitiva Projecte d’urbanització PAU carrer Cot.

Fets

1. El  3 d’agost de 2020, amb núm. de registre d’entrada 2020-10435, per part 
del Sr. DADES PROTEGIDES, actuant en nom i representació de NOU CENTER 
D’ARO, SA, promotors d’aquest àmbit d’actuació presenta Projecte 
d’urbanització PAU carrer Cot, derivat de la modificació puntual del Pla 
general  metropolità de Barcelona “Pau carrer Cot”, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de de l’Àmbit  Metropolità de 
Barcelona, en la sessió celebrada el 12 de març de 2021, així mateix, en 
aquest acord s’ordenava la publicació de l’acord i les normes urbanístiques  
corresponent al DOGC a l’efecte de la seva executivitat. Aquesta publicació 
es va dur a terme el 30 de març de 2021 (DOGC 8377).

S’ha de dir que en la data de presentació d’aquella instància (agost de 2020), 
la modificació de planejament de la que porta causa aquest projecte 
d’urbanització estava en fase d’aprovació provisional, i va ser objecte de 
diferents requeriments de millora de documentació per parta de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità.
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2. El 4 de febrer de 2021, amb número de registre 2021-1342, per part del Sr. 
DADES PROTEGIDES, en nom i representació de NOU CENTER D’ARO, SA, 
promotors d’aquest àmbit d’actuació presenta  projecte d’urbanització PAU 
carrer Cot. Aquest document ha estat redactat per REVERENDO-GINESTA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, subscrit  pels arquitectes DADES 
PROTEGIDES. El document presentat junt amb aquesta instància estava 
adaptat als requeriments efectuats per la Comissió Territorial d’urbanisme 
de l’àmbit metropolità al document de modificació puntual de PGM del PAU 
del carret Cot.

3. Consta en l’expedient informe de la tècnica de Medi Ambient,  subscrit l’1 de 
març de 2021, que te caràcter  favorable amb prescripcions que s’han de 
reparar,  aclarir o justificar. Aquest informe contempla es aspectes referents 
a mobilitat, jardineria i medi.

4. Consta a l’expedient informe de l’enginyer municipal, subscrit el 23 de febrer 
de 2021, que te caràcter  favorable amb prescripcions que s’han reparar,  
aclarir,  justificar o valorar.

5. Consta en l’expedient informe de l’arquitecte municipal, subscrit l’1 de març 
de 2021 de febrer de 2021. Aquest informe te caràcter favorable i recull i 
sistematitza les prescripcions recollides pels tècnics municipals.

6. Consta en l’expedient informe jurídic d’1 de març de 2021.

7. El 16 de març de 2021, la Junta de Govern Local, va adoptar l’acord 
d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del PAU del carrer Cot, amb 
prescripcions i aspectes a aclarir, justificar i complementar.

8. Aquest acord de Junta de Govern:

 Es va notificar en data 16 de març de 2021, a la mercantil  NOU CENTER 
D’ARO, SA. Consta evidència de notificació en data 17 de març de 2021. 

 Es va publicar al BOPB de data 7 d’abril de 2021.
 Es va publicar a la Vanguardia de data 31 de març de 2021.
 Consta Diligència, per fer constar que s’ha publicat aquest anunci al 

Tauler d’edictes electrònic de la corporació, del dia 7 d’abril de 2021 al 
dia 7 de maig de 2021.

 Consta remissió al Departament  de Territori i Sostenibilitat, en data 23 
de març de 2021, de l’aval constituït en data 16 del mateix mes i any per 
la mercantil NOU CENTRE D’ARO, SA, en concepte del 12 % del valor de 
les obres d’urbanització.

 Consta  en data 28 de juliol de 2021, remissió a l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, de l’expedient d’aprovació inicial d’aquest projecte 
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d’urbanització. S’ha de dir que després de 6 mesos des de la seva 
notificació l’ACA no ha respost a la notificació efectuada.

 Es va notificar a VODAFONE ESPAÑA, SAU, en data 29 de juliol de 2021, 
amb registre de sortida 2021/9361. Consta en l’expedient evidència de 
notificació en data 30 de juliol de 2021.

 Es va notificar a ORANGE ESPAÑA, SA, en data 29 de juliol de 2021, amb 
registre de sortida 2021/9354. Consta en l’expedient evidència de 
notificació en data 2 d’agost de 2021.

 Es va notificar a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, en data 29 de juliol de 
2021, amb registre de sortida 2021/9359. Consta en l’expedient 
evidència de notificació en data 6 d’agost de 2021.

 Es va notificar a NEDGIA CATALUNYA, SA, en data 29 de juliol de 2021, 
amb registre de sortida 2021/9357. Consta en l’expedient evidència de 
notificació en data 29 de juliol de 2021.

 Es va notificar a SOREA SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTOS 
AGUAS, SAU, en data 29 de juliol de 2021, amb registre de sortida 
2021/9356. Consta en l’expedient evidència de notificació en data 29 de 
juliol de 2021.

 Es va notificar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, en data 29 de 
juliol de 2021, amb registre de sortida 2021/9355. Consta en l’expedient 
evidència de notificació en data 30 de juliol de 2021.

9. El 16 de març de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/3697 i  
2021/3696, el Sr. DADES PROTEGIDES, en representació de NOU CENTRE 
D’ARO, SA, presenta instància mitjançant la qual aporta aval bancari del Banc 
de Sabadell, inscrit en data 12 de març de 2021 al Registre especial d’avals 
amb el núm. 10001204517 per l’import  89.984,02 €, en concepte del 12,% 
de les obres d’urbanització.

10. El 27 de maig de 2021, amb número d’entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament 2021/8489, el Sr. DADES PROTEGIDES, en representació de la 
mercantil NOU CENTER D’ARO, presenta nou document de Projecte 
d’urbanització PAU carrer Cot, per donar compliment als requeriments 
efectuats per aquesta Administració.

11. El 16 d’agost de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/13353, la 
mercantil ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONS, SLU, representada pel Sr. 
DADES PROTEGIDES, presenta instància en resposta a la notificació 
efectuada per l’Ajuntament, a la qual annexa  plànols d’ubicació  de les 
infraestructures canalitzades on tenen el cables de fibra òptica.  També 
informen que la canalització mostrada és propietat de Telefònica  i Orange, 
solament fa ús d’aquesta infraestructura. I sol·liciten que en cas de 
modificació de les infraestructures assenyalades al plànol aquesta 
administració comuniqui les corresponents modificacions.
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12. El 25 d’agost de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/13570, la 
mercantil TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU, presenta instància en resposta a la 
notificació efectuada per l’Ajuntament i informen de la seva  actitud de 
col·laboració amb la entitat que desenvolupi el projecte, pel que fa referència 
al disseny, construcció i manteniment de les infraestructures d’obra civil, 
però imposen la condició de signar  un acord/conveni, sense el qual, diuen,  
no emetran cap mena de certificat o informe. En aquest escrit informen de 
les plataformes de consulta de les infraestructures existents. El 22 de 
setembre de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/15336, aquesta 
mercantil presenta nova instància d’idèntic contingut que la de 25 d’agost 
de 2021.

13. El 9 de setembre de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/14238, la 
mercantil NEDGIA CATALUNYA, SA, representada pel Sr. DADES 
PROTEGIDES, presenta instància en resposta a la notificació efectuada per 
l’Ajuntament, mitjançant la qual informen que a l’àmbit del projecte sí 
existeixen instal·lacions de gas (annexa  plànol d’ubicació  de les 
infraestructures de gas existent), que NEDGIA disposa de capacitat 
d’ampliació de subministrament en tots aquells sectors en els que ja existeix 
en l’actualitat instal·lacions de gas i capacitat de canalització i 
subministrament en aquells susceptibles de ser urbanitzats i/o edificats 
ajustant-se als criteris tècnic-econòmics establerts a  la legislació vigent. I 
informes  de la normativa aplicables a aquests tipus d’instal·lacions.

14. El 26 de gener de 2022, amb núm. de registre d’entrada 2022/1211, la 
mercantil Nou Center d’Aro, SA, presenta instància a la qual adjunta:

 “Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en un emplaçament  situat  al carrer  
Balmes cantonada carrer Cot de Ripollet”, redactat per TUBKAL enginyeria i 
signat pel DADES PROTEGIDES (tècnic), DADES PROTEGIDES (tècnica) i 
DADES PROTEGIDES (Direcció tècnica).

 Declaració del Sr. DADES PROTEGIDES, advocat, en representació  de la 
mercantil Nou Center d’Aro, SA el qual fa la següent Declaració que diu 
literalment el següent:

“DECLARO
Que en nom i representació de la meva representada que és titular de la major 
de terrenys inclosos dins l’àmbit PAU Carrer Cot mitjançant  el present i per tal 
que formi part del projecte d’urbanització de forma expressa i irrevocable 
assumim:

 Que tal com contempla el projecte d’urbanització, l’obra urbanitzadora 
tindrà la supervisió d’una enginyeria especialitzada en contaminació del sòl 
per a que faci el seguiment de la situació del mateix en l’espai de l’àmbit 
urbanitzador.
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 Que  pel cas que de dit seguiment  i anàlisi es seguirà en tot moment les 
instruccions de la direcció facultativa de les obres en quan a la correcta gestió 
dels possibles sòls contaminats.

 Que pel cas que hi haguessin sòls contaminats dins els terrenys que han de 
ser objecte de cessió al ajuntament com a espai públic, sigui viari o de 
qualsevol qualificació, que han de ser urbanitzats, ens comprometem i 
assumim la descontaminació dels mateixos  dins el procés d’urbanització.”.

15. El 27 de gener de 2022, l’arquitecte municipal, informa favorablement 
l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del PAU carrer Cot, després 
d’examinar el document de projecte d’urbanització del PAU del carrer Cot 
presentat el 27 de maig de 2021 (número d’entrada en el registre general de 
l’Ajuntament 2021/8489), pel Sr. DADES PROTEGIDES, en representació de 
la mercantil NOU CENTER D’ARO, complementat per  amb la documentació  
“Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en un emplaçament  situat  al carrer 
Balmes cantonada carrer Cot de Ripollet”, redactat per TUBKAL enginyeria i 
signat pel DADES PROTEGAIDES (tècnic), DADES PROTEGIDES (tècnica) i 
DADES PROTEGIDES (Direcció tècnica) i la Declaració de compromís del Sr. 
DADES PROTEGIDES, advocat, en representació  de la mercantil Nou Center 
d’Aro, SA, presentat el 26 de gener de 2022 i núm. de registre d’entrada 
2022/1211.

I. Antecedents i normativa d’aplicació.

Aquest polígon d’actuació ve delimitat  per la modificació puntual de PGM PAU 
carrer Cot, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit  Metropolità de Barcelona, en la sessió celebrada el 12 de març de 2021, 
publicat al DOGC núm. 8377, de data 30 de març de 2021.

Concretament l’article 1 de les seves normes urbanístiques delimita aquest 
polígon d’actuació, el qual té com objecte l’obtenció de les cessions gratuïtes i 
urbanització de nova vialitat i aparcament amb una superfície de l’àmbit de 
19.242,66 m2.

Continua dient aquest precepte literalment el següent:

“El PAU carrer Cot, es desenvoluparà  mitjançant els projectes d’urbanització i de 
reparcel·lació. En tractar-se d’un sòl que parteix de la condició de sòl urbà consolidat, la 
cessió de l’aprofitament urbanístic serà la que es va determinar a l’article 10 de les 
Normes urbanístiques del text refós de la modificació del Pla general metropolità en la 
zona industrial del marge esquerra del riu Ripoll, aprovada definitivament pel conseller 
de Territori i sostenibilitat en data d’11 de novembre de 2014 (DOGC núm. 6794 de 
22.1.2015).

S’estableix sobre les persones propietàries l’obligació de conservar les obres 
d’urbanització, agrupades legalment com a junta de conservació  pel termini inicial 
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màxim de 5 anys des de la recepció de les obres d’urbanització. Aquest termini podrà ser 
prorrogat per acord municipal, per un període màxim de cinc anys més si a la seva 
finalització no s’ha arribat al grau de consolidació de l’edificació en dues terceres parts 
de l’àmbit”.

Així mateix al punt 3.13 de la Diagnosi i proposta d’aquesta modificació puntual 
“Criteris per a les obres d’urbanització bàsiques”, s’estableixen els criteris 
d’actuacions de les obres d’urbanització.

II. Sobre el procediment a seguir per a la tramitació i aprovació del 
projecte d’urbanització.

L’article 89.6 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, (en endavant TRLU) disposa que els ajuntaments aproven 
inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació 
que estableix l'article 119.2. Continua aquest precepte dient:

 L’audiència a les persones interessades solament és preceptiva en el cas de 
projectes d’iniciativa privada (com és el cas que ens ocupa).

 Una vegada aprovat inicialment el projecte, s’ha de demanar informe als 
organismes públics  i establir un termini d’un mes per a què les empreses de 
subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre el projecte.

 L’epígraf 7 d’aquest article 89, estableix que l’Agencia Catalana de l’Aigua, 
ha d’emetre informe sobre la solució de sanejament proposada als projectes 
d’urbanització. I en els casos d’adopció de la solució de sanejament col·lectiu 
mitjançant les infraestructures previstes en el planificació hidrològica, ha de 
justificar-se el pagament  de la corresponen taxa per a l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta abans de l’aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització.

En aquest punt s’ha de fer esment a que consta a l’expedient de modificació 
puntual de PGM PAU carrer Cot, informe de l’ACA, subscrit en data 7 de maig de 
2020, per la tècnica de les demarcacions Territorials Tordera- Besos i Llobregat-
Foix i pel cap de l’esmentada  Demarcació Territorial, que va tenir entrada al 
Registre general de l’Ajuntament el dia 8 de maig de 2020 (E-2020-4927). 
D’aquest informe resulta el següent:

 Quant a l’abastament d’aigua, que el municipi de Ripollet disposa de la 
connexió amb la xarxa en alta d’ATLL. També adverteix que el cas que hi 
hagi aprofitament d’aigua procedents de pous o de lleres públiques s’ha de 
regularitzar la situació.

 Pel que fa al foment de l’estalvi i ús eficient i racional de l’aigua, especifica 
que els projectes de nous edificis i construccions han d’incorporar sistemes 
d’estalvi i han de complir l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona. A 
més l’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes, de 
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neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de 
fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja).

 Quant al sanejament  atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat, no es 
preveu que hi hagi un increment d’aigües residuals ni un canvi d’ús i per tant  
el sector no ha de contribuir econòmicament per l’accés a les infraestructures 
del sistema públic de sanejament.

 En virtut d’allò que preveu l’article 38 del RD 1290/2012, amb la finalitat de 
reduir la contaminació generada en episodis de pluja, les xarxes d’aigües 
pluvials dels nous sectors hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que 
permetin retenir i evacuar adequadament  cap a l’estació depuradora 
d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de 
sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els 
episodis esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el 
brocal de sortida les estructures necessàries de transició, dissipació d’energia 
i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el domini públic 
hidràulic.

 Quant a la inundabilitat: el sector es troba fora del sector inundables del riu 
Ripoll i del riu Sec.

Conclou dient literalment el següent:

“Conclusions:

D’acord amb les anterior consideracions s’informa:

 Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.
 En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa favorablement.
 En relació amb l’abastament , s’informa favorablement.
 Respecte del sanejament, s’informa favorablement.

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis.”.

Consta,  en data 28 de juliol de 2021,  remissió a l’Agencia Catalana de l’Aigua 
de l’expedient d’aprovació inicial d’aquest projecte d’urbanització si bé, després 
d’haver transcorregut més de SIS (6) mesos, l’ACA no ha respost a la notificació 
efectuada, per la qual cosa aquesta es considera que procedeix continuar amb el 
procediment.

En tot cas, de conformitat amb l’article 106.3 del TRLUC, és condició d'eficàcia 
de l'executivitat dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada la constitució 
de la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització (segons allò que 
preveu l’article 107.3 TRLUC). El termini per  acreditar la constitució de la 
garantia davant l’administració urbanística és d’UN ANY des de la notificació de 
l'acord d'aprovació, transcorregut aquest termini sense dita acreditació, 
l’administració ha de requerir a les persones obligades que compleixi la seva 
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obligació i les ha d’advertir que, si no l’efectuen en el termini concedit amb 
l’esmentada finalitat, la tramitació de l’expedient queda sense efecte.

En aquest punt s’ha de dir que  en data 16 de març de 2021, amb núm. de registre 
d’entrada 2021/3697 i  2021/3696, el Sr. DADES PROTEGIDES, en representació 
de NOU CENTRE D’ARO, SA, presenta instància mitjançant la qual aporta aval 
bancari del Banc de Sabadell, inscrit en data 12 de març de 2021 al Registre 
especial d’avals, amb el núm. 10001204517, per l’import  89.984,02 €, en 
concepte del 12 % de les obres d’urbanització. No obstant això, s’ha de dir que 
d’acord amb el projecte d’urbanització que ara s’aprova el cost total d’aquestes 
obres és d’1.034.364,40 €, abans d’IVA i amb el 21 % d’IVA, resulta un import 
d’1.251.580,92 €.

Amb l’import resultant d’aquest projecte d’urbanització la garantia del 12 % del 
valor de les obres d’urbanització ascendiria a la quantitat de total de 150.189,71 
euros, per la qual cosa aquesta es considera que per procedir a la publicació 
d’aquest projecte d’urbanització d’acord amb el mandat contingut a l’article 
107.3 i 106.3 del TRLUC s’haurà de dipositar en el termini d’un any des de la 
recepció de l’acord d’aprovació definitiva l’import de la garantia que resta per 
cobrir que és la següent:

 Import obres urbanització:                                                  1.251.580,92 €
 Import de la garantia 12% import obres urbanització              150.189,71 €
 Import aval dipositat el 16 de març de 2021                           89.984,02 €
 Quantitat que resta per dipositar           60.205,69 €

La competència d’aprovació del projecte d’urbanització és del Batlle en virtut de 
l’article 21.1.j, de la Llei 11/1999, de 21 d’abril de modificació de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el seu concordant art. 53.1.s 
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 que ha estat delegada 
en la Junta de govern local en virtut de  Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre de 2019.

De l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització, se’n donarà compte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

III. Sobre el document aportat per la seva tramitació.

El Projecte d’urbanització, que s’aporta per a la seva tramitació està integrada 
per la següent documentació:
 
I MEMÒRIA:
1. Antecedents.
2. Estat actual de l’àmbit a reurbanitzar.
3. Objecte del projecte.
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4. Criteris utilitzats en la redacció del projecte.
5. Alineació: vialitat i definició geomètrica.
6. Serveis existents.
7. Descripció de les obres:  enderrocaments i moviments de terres, xarxa de 

sanejament, xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicació, xarxa elèctrica, 
xarxa d’enllumenat públic, seccions de ferm i pavimentació, enjardinament, 
reg i mobiliari urbà, materials i senyalització.

8. Quadres comparatius de compliment de normativa: Adequació de la proposta 
a les necessitats de les persones, accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del 
teixit urbà,  seguretat en cas d’incendi, intervenció dels bombers.

9. Normativa tècnica vigent aplicable al projecte d’urbanització.
10. Termini d’execució del obres.
11. Criteris econòmics: revisió de preus, prescripcions tècniques, preus, 

amidaments i pressupost, qualificació de l’obra, règim d’aportacions, equip 
redactor del projecte.

12. Impacte ambiental.
13. Proposta de classificació del contractista.
14. Pressupost.

ANNEXOS: 1. Estudi geotècnic,  2. Traçat,  3. Esplanació i pavimentació, 4. 
Enllumenat públic,  5. Càlculs  de  les  instal·lacions  d’enllumenat  públic, 6. 
Xarxa  de  clavegueram,   7. Aigües pluvials,  8. Xarxa  d’aigua  potable, 9. Xarxa  
de  distribució  d’electricitat,   10. Xarxa  de  telecomunicacions, 11. Pla d’obres, 
gestió de residus. 12. Contaminació de sòl, 13.  Justificació carril bici.

II.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
III. CONTROL DE QUALITAT.
IV. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE     
L’OBRA.
V. PRESSUPOST D’OBRES.
VI. PLÀNOLS.

Aquí resulta d’aplicació l’article 72 del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix 
que els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat 
posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans 
d'ordenació urbanística municipal en els àmbits d'actuació urbanística i concreta 
que no poden modificar les determinacions del planejament que executen.

I l’article 96. 3 i 4  del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
concreta que als efectes de l’aprovació inicial, els projectes d’urbanització, tant 
si formen part d’una figura de planejament com si constitueixen un document 
independent, ha de contenir  un avantprojecte de les obres d’urbanització 
previstes, i com a mínim de les obres d’urbanització bàsiques. Aquest 
avantprojecte ha d’incloure, si s’escau, les previsions relatives a la implantació 
de les infraestructures  de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a 
l’actuació urbanística o bé a l’ampliació o el reforçament d’aquests sistemes, així 
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com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament 
a les obres d’urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.

L’avantprojecte  al què es refereix l’apartat anterior ha de constar, com a mínim, 
dels següents  documents (apartat 4 de l’article 96 RTRLU):

 “ La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització en llurs 
aspectes funcionals, formals i constructius; delimitació de les etapes d’execució i, si 
s’escau, repercussió d’aquestes obres entre els diversos polígons.

 Plànol de situació degudament referenciat.
 Avanç de pressupost.
 Els plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una 

escala mínima d’1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de 
totes les obres d’urbanització previstes i, en  qualsevol cas, com a mínim, els 
aspectes següents:
 Sanejament. Vinculació  del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i 

mecanismes, existents o futurs, de depuració d’aigües o de reutilització de les 
aigües reciclades. Traçat i característiques  del clavegueram per conduir les 
aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat  amb 
relació als vials i altre espais de domini públic.

 Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials 
rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l’objectiu de fixar les 
alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el 
pla. Determinació de la  compactació i pavimentació , o si s’escau, tractament 
dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas 
d’existir, així com l’encintat de voreres i rigoles.

 Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.
 La Xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua, la xarxa d’hidrants per a 

incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura 
per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han 
d’incloure  la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les 
estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les 
connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens 
perjudici de la normativa particular vigent per a cada serveis.

 Les infraestructures incompatibles amb l’execució dels planejament i el seu 
desviament o restitució.”.

I l’apartat 6è de l’esmentat precepte reglamentari estableix  que la documentació 
relativa al projecte de les obres d’urbanització ha d’assolir, abans de l’aprovació 
definitiva el grau de projecte d’execució i ha de constar:

 “la memòria descriptiva de les característiques de les obres d’urbanització.
 plànol de situació degudament referenciat.
 Els plànols de projecte referenciats en l’apartat 4.d) d’aquest precepte 

reglamentari, completats amb els plànols  de detall necessaris per definir totalment 
les obres. Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un 
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projecte d’urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix 
l’article 98.2 d’aquest reglament.

 El plec de prescripcions tècniques.
 Els amidaments, els quadre de preus i el pressupost.
 El pla d’etapes.
 Si el projecte d’urbanització comprèn solament les obres d’urbanització bàsiques, 

els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, 
sens perjudici que els projectes d’urbanització complementaris els concretin.”.

En atenció al contingut que, d’acord amb els articles expressats anteriorment i 
la modificació de PGM PAU carrer Cot, ha de tenir el projecte d’urbanització que 
ens ocupa, estimem que la documentació presentada s’ajusta a l’exigida per la 
normativa urbanística i complimenta les prescripcions i els aspectes a justificar 
continguts a l’acord d’aprovació inicial i, consegüentment, resulta suficient per a 
la seva aprovació definitiva.

L’arquitecte municipal, ha examinat la documentació presentada i  ha comprovat 
el compliment de les prescripcions assenyales a l’acord de Junta de Govern de 16 
de març de 2021, d’aprovació inicial d’aquest projecte d’urbanització, així com 
dels aspectes a aclarir, justificar o completar d’aquest document i conclou 
informant favorablement el document del projecte d’urbanització objecte 
d’aquest expedient considera que procedeix, literalment, el següent:

“Vist lo dit anteriorment, si opinió més fonamentada en dret es proposa l’aprovació 
definitiva del “Projecte d’urbanització del PAU del carrer Cot de Ripollet.

1. Tota vegada acabades les obres, abans de la seva recepció per part de l’Ajuntament, 
es lliurarà el corresponent document “as built”  en format editable, en els termes 
que ho regula l’article 169-4, apartats a, b, c i  d del decret 305/2006 de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme (DOGC 4862 de 24 de juliol  
de 2006).

2. La senyalització viària vertical i horitzontal es podrà modificar abans de la seva 
instal·lació, degudament justificat i amb la supervisió i informe favorable del 
departament de Mobilitat i de la Policia municipal.

3. L’aprovació definitiva del present projecte d’urbanització no pressuposa 
l’autorització d’altres administracions competents en el matèria, empreses 
públiques implicades i empreses de serveis i subministraments i caldrà demanar les 
autoritzacions preceptives, que vindran acompanyades de les especificacions 
tècniques per a la seva execució, i sense ser una llista exhaustiva i a títol d’exemple, 
a:
o EMSSA, per la connexió del clavegueram proposta al col·lector en altra 

d’aquesta entitat.
o L’Agència Catalana de l’Aigua, per l’abocament de les aigües pluvials a la llera 

del riu.”.
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Pel que fa a la prescripció continguda a l’acord d’aprovació inicial:  “S’ha d’incloure 
les mesures o actuacions que calgui executar per dur a terme el tractament de sols 
contaminats o justificar la no necessitat atesa  l’activitat industrial prèvia de fabricació 
i manipulació de plàstics”, en data 26 de gener de 2022, amb núm. de registre 
d’entrada 2022/1211, la mercantil Nou Center d’Aro, SA, presenta instància a la 
qual adjunta:

 “Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en un emplaçament  situat  al carrer 
Balmes cantonada carrer Cot de Ripollet”, redactat per TUBKAL enginyeria i 
signat DADES PROTEGIDES (Direcció tècnica).

 Declaració del Sr. DADES PROTEGIDES, advocat, en representació  de la 
mercantil Nou Center d’Aro, SA, el qual fa la següent Declaració que diu 
literalment el següent:

“DECLARO
Que en nom i representació de la meva representada que és titular de la major de 
terrenys inclosos dins l’àmbit PAU Carrer Cot mitjançant  el present i per tal que 
formi part del projecte d’urbanització de forma expressa i irrevocable assumim:

 Que tal com contempla el projecte d’urbanització, l’obra urbanitzadora 
tindrà la supervisió d’una enginyeria especialitzada en contaminació 
del sòl per a que faci el seguiment de la situació del mateix en l’espai de 
l’àmbit urbanitzador.

 Que  pel cas que de dit seguiment  i anàlisi es seguirà en tot moment les 
instruccions de la direcció facultativa de les obres en quan a la correcta gestió 
dels possibles sòls contaminats.

 Que pel cas que hi haguessin sòls contaminats dins els terrenys que han de ser 
objecte de cessió al ajuntament com a espai públic, sigui viari o de qualsevol 
qualificació, que han de ser urbanitzats, ens comprometem i assumim la 
descontaminació dels mateixos  dins el procés d’urbanització.”.

Es considera que procedeix fer constar en l’acord d’aprovació definitiva que per 
dur a terme la cessió de les obres d’urbanització a l’Ajuntament de conformitat 
amb allò que preveu l’article 169 RTRLUC, a més del document que planteja 
l’arquitecte municipal en el seu informe (document a document “as built” en 
format editable, en els termes que ho regula l’article 169-4, apartats a, b, c i d 
RTRLUC), també s’haurà d’aportat certificació de l’enginyera  especialitzada en 
contaminació del sòl en la qual es justifiqui que el sòl i subsòl dels terrenys 
objecte d’aquest projecte estan nets i al qual s’haurà d’annexar la documentació 
acreditativa de les actuacions dutes a terme.

IV. Òrgan competent.

La competència d’aprovació del projecte d’urbanització és de l’alcalde en virtut 
de l’article 21.1.j, de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, 
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de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i el seu concordant art. 53.1.s 
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 que ha estat delegada 
en la Junta de govern local en virtut de  Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre de 2019.

De l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització se’n donarà compte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

En virtut d’allò exposat i atès els informes dels tècnics i jurídic municipals 
s’estima que el document formulat complimenta els requisits establerts a la 
normativa urbanística  i complimenta les prescripcions  assenyalades a l’acord 
de Junta de Govern Local de data 16 de març de 2021 així com els a aclarir, 
justificar o complementar.

D’acord amb els informes emesos incorporats al present expedient, i en virtut de 
l’article 21.1.j, de la Llei 11/1999, de 21 d’abril de modificació de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el seu concordant art. 53.1.s 
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 que ha estat delegada 
en la Junta de Govern Local en virtut de  Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre.

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

ACORDS

1.  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del PAU carrer Cot.

2. Advertir que l’eficàcia de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, 
queda condicionada a la constitució en un termini  d’un any de la garantia 
corresponent al 12 % del valor de les obres d’urbanització és condició d’eficàcia 
de l’executivitat dels projecte d’urbanització.

 Import obres urbanització:         1.251.580,92 €
 Import de la garantia 12% import obres urbanització                 150.189,71 €
 Import aval dipositat el 16 de març de 2021                              89.984,02 €
 Quantitat que resta per dipositar             60.205,69 €

L’aval dipositat no resulta suficient per complimentar la garantia exigida, per 
l’article 107.3 en concordança amb el 106.3 TRLUC, no es procedirà a la publicació 
d’aquest projecte d’urbanització fins que es dipositi la quantitat que manca per 
garantir, és a dir, 60.205,69 €.
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4. Condicionar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, fins que es presenti 
la garantia del 12 % del valor de les sobres d’urbanització en els termes descrits 
al punt dispositiu anterior.

4. Informar l’interessat:

 Finalitzades les obres d’urbanització, per procedir a sol·licitar la recepció de 
les obres d’urbanització es lliurarà:
o El document “as built”  en format editable, en els termes que ho regula 

l’article 169-4, apartats a, b, c, c del Decret 305/2006 de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

o Certificació de l’enginyera  especialitzada en contaminació del sòl en la 
qual es justifiqui que el sòl i subsòl dels terrenys objecte d’aquest 
projecte estan nets i al qual s’haurà d’annexar la documentació 
acreditativa de les actuacions dutes a terme.

 La senyalització viària vertical i horitzontal es podrà modificar abans de la 
seva instal·lació, degudament justificat i amb la supervisió i informe 
favorable del Departament de Mobilitat i de la Policia municipal.

 L’aprovació definitiva del present projecte d’urbanització no pressuposa 
l’autorització d’altres administracions competents en el matèria, empreses 
públiques implicades i empreses de serveis i subministraments i caldrà 
demanar les autoritzacions preceptives, que vindran acompanyades de les 
especificacions tècniques per a la seva execució, i sense ser una llista 
exhaustiva i a títol d’exemple, a:
o EMSSA, per la connexió del clavegueram proposta al col·lector en altra 

d’aquesta entitat.
o L’Agència Catalana de l’Aigua, per l’abocament de les aigües pluvials a la 

llera del riu. 

5. Notificar a la mercantil NOU CENTER D’ARO, SA, representat  pel Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb raó social Barcelona Disseny Urbanístic, SLP.

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 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 
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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.

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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