
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 2022/18
Caràcter: ordinària
Data: 10 de maig de 2022
Horari: 10.10 a 10.30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
i Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde

Absents:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sr. Éric Plata Fernández regidor
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 
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
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1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relacions 2022.2.0000152R 
i 2022.2.0000153R.

3.1.2. Aprovació ordenació pagament, factures abril, relacions 2022.2.0000175R; 
2022.2.0000176R; 2022.2.0000177R; 2022.2.0000178R; 2022.2.0000179R; 
2022.2.0000180R; 2022.2.0000181R; 2022.2.0000182R; 2022.2.0000183R; 
2022.2.0000184R; 2022.2.0000185R i 2022.2.0000186R.

3.1.3. Adjudicació del contracte administratiu de servei de manteniment mecànic 
i neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de 
l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació contracte 
administratiu de servei de manteniment dels camps i pistes de gespa artificial 
de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

3.1.5. Contracte menor servei de redacció del projecte de condicionament i 
naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a transport adaptat (exp. 2021/8954).

4.1.2. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, gener 2022 
(exp. 2021/8553).

4.1.3. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, febrer 2022 
(exp. 2021/8553).

4.2. Educació:

4.2.1. Aportació de l’Ajuntament de Ripollet, al Consorci per a la Normalització 
Lingüística, any 2021.
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4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Instal·lar bandes de reducció de velocitat al carrer Verge de Montserrat, 
29-31.

4.3.2. Autoritzar, retirada de vehicles de la via pública, amb el servei de grua 
municipal, abril 2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Acceptació del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.

5.1.2. Acceptació de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per 
a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Llicència gual (exp. 2021/8390).

6.1.2. Autorització llicència legalització de les obres de reforma, ampliació i 
creació d’un segon habitatge (exp. 2022/585).

6.1.3. Autorització modificació llicència d’obres construcció edifici plurifamiliar 
amb 58 habitatges, 69 places aparcament i 60 trasters (exp. 2018/2437).

6.1.4. Autorització modificacions llicència d’obres construcció de dos edificis, un 
plurifamiliar entre mitgeres amb 8 habitatges i 8 places aparcament i un altre 
amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb una plaça d’aparcament (exp. 
2018/3075).

6.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres de rehabilitació de 
tres habitatges municipals.
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Urgències:

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació de l’inici de l’expedient administratiu de la licitació del contracte 
dels serveis als mitjans de comunicació municipals de l’Ajuntament de Ripollet, 
mitjançant quatre (4) lots, consistents en la producció de continguts informatius 
sobre l’actualitat local per a la revista d’informació municipal, la ràdio municipal, 
la web municipal i les xarxes socials dels mitjans de comunicació municipals; la 
maquetació, la impressió i la distribució de la revista d’informació municipals.

7.1.2. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relacions 
2022.2.0000187R, 2022.2.0000188R i 2022.2.0000189R.

7.2. Persones:

7.2.1. Rectificació de l’error material de les Bases del procés selecció per a la 
provisió, mitjançant promoció interna de dos places de sergent.

8. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

8.1. Serveis Jurídics:

8.1.1. Requeriment, previ a la via judicial, davant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

*****

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. 2022/17, de 3 de maig.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/288, de 15 de febrer, pel que s’aprova l’autorització d’ús del Teatre 
Auditori de Ripollet, a la Sra. DADES PROTEGIDES (de l’escola de dansa 
Báilalo Studio), pel festival de l’escola de dansa el 15 de maig de 2022, per 
un període de 4 hores, i la liquidació del preu públic corresponent, per un 
import total de 578,52 €.
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 2022/554, d’1 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebut del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 16,25 €.

 2022/568, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 86,00 €.

 2022/569, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 81,25 €.

 2022/570, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 107,50 €.

 2022/571, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal per error d’enregistrament, per un 
import total de 107,50 €.

 2022/572, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 178,75 €.

 2022/573, de 4 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts per import de 
386,00€ i nova liquidació de l’escola esportiva del poliesportiu municipal, 
per un import total de 366,70 €.

 2022/574, de 4 d’abril, pel qual s’aprova les baixes de rebuts de padrons 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 65,00 €.

 2022/577, de 6 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebuts del Padró 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 101,25 €.

 2022/578, de 6 d’abril, per la qual s’aprova les baixes de rebuts de padrons 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 81,25 €.

 2022/581, de 6 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebut per import de 
150,00 € i nova liquidació de curs de natació anual del poliesportiu 
municipal, per un import de 83,34 €, per baixa de l’activitat.

 2022/583, de 6 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de rebut de curs de natació 
anual per import de 68,92 € i la liquidació corresponent, per un import de 
16,48 €, amb motiu de la baixa de l’activitat.

 2022/599, de 7 d’abril, per la qual s’aprova les baixes de rebuts de padrons 
d’abonaments del poliesportiu municipal, per un import total de 24,00 €.

 2022/601, de 8 d’abril pel qual s’aprova el Padró de l’escola de natació del 
mes d’abril al poliesportiu municipal, per un import total de 725,34 €.
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 2022/602, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Padró d’abonaments al 
poliesportiu municipal, corresponent al mes d’abril de 2022, per un import 
total de 98.549,73 €.

 2022/605, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Padró de rebuts dels cursos del 
Centre Cultural d’abril de 2022, per un import total de 2.513,40 €.

 2022/617, de 8 d’abril, per la qual s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions 
esportives al Club Hoquei Ripollet, per a la celebració de la Tecnificació de 
Setmana Santa de l’11 al 14 d’abril de 2022, de les 09.00 a les 13.00 hores, i 
la liquidació de la taxa corresponent, per un import total de 150 €.

 2022/623, de 8 d’abril, pel qual s’aprova la baixa de la liquidació de curs de 
gimnàstica anual 2021-2022 del poliesportiu municipal, per un import total 
de 21 €.

 2022/637, de 12 d’abril, pel qual s’aproven els cànons corresponents al mes 
d’octubre 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’octubre de 2021, per un import total de 2.270 €.

 2022/713, de 26 d’abril, pel qual es determina l’acceptació del fons de 
prestació “Digitalització i condicionament d'equipaments esportius”, per un 
import total de 3.752,74 €, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per part de 
la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, com a suport al 
desenvolupament d’activitats esportives.

 2022/715, de 26 d’abril, per la qual  es determina l’acceptació del fons de 
prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, per un import total 
de 6.500 €, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per part de la Diputació de 
Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, com a suport al 
desenvolupament d’activitats esportives.

 2022/716, de 26 d'abril de 2022, referent a l'aprovació de l’acord de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball vinculats als 
programes de Formació i Inserció (PFI) del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc dels programes de Transicions 
Educatives de la Diputació de Barcelona del curs 2021-2022, a subscriure 
entre l’Ajuntament de Ripollet i per les diferents entitats col·laboradores i/o 
empreses.

 2022/755, de 2 de maig, pel qual s’aprova l’acceptació de modificació de la 
concessió de subvenció corresponent a la segona convocatòria en l’àmbit de 
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les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021, atorgada per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (número d’expedient CLT60B/21/000115).

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relacions 
2022.2.0000152R i 2022.2.0000153R.

Fets

1. El 19 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar les factures 
incloses en les relacions d’obligacions núm. 2022.2.0000141R, de 6 d’abril 
de 2022, per un import total de 33.172,67 € i 2022.2.0000143R, de 7 d’abril 
de 2022, per un import total d’11.306,42 €.

2. Resten pendents d’aprovació les relacions de pagament 2022.2.0000152R, 
de 21 d’abril de 2022, per un import total de 33.172,67 euros i 
2022.2.0000153R, de 21 d’abril de 2022, per un import total d’11.306,42 €.

3. Realitzades les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta 
cap deute  dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions 
aprovades.

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
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ACORDS

1. Aprovar, les relacions de pagament 2022.2.0000152R i 2022.2.0000153R, de 
21 d’abril de 2022. L’import total és de 44.479,09 €, que comprèn el detall inclòs 
en la relació que consta en l’expedient administratiu 2022/2504.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.

3.1.2. Aprovació ordenació pagament, factures abril, relacions 
2022.2.0000175R; 2022.2.0000176R; 2022.2.0000177R; 2022.2.0000178R; 
2022.2.0000179R; 2022.2.0000180R; 2022.2.0000181R; 2022.2.0000182R;  
2022.2.0000183R; 2022.2.0000184R; 2022.2.0000185R i 2022.2.0000186R.

Fets

1. El 3 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar les relacions de 
factures, de 27 d’abril de 2022, següents:

Relació Import Descripció
20220000022F 17.521,69 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Presidència
20220000023F 3.626,84 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Desenvolupament Econòmic
20220000024F 121.715,27 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Drets Socials
20220000026F 31.330,11 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat
20220000028F 9.239,52 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Governança
20220000030F 26.677,87 € ADO_ aprovació factures abril 2022_Desenvolupament Comunitari
Total 210.111,30 €

Relació Import Descripció
20220000021F 3.684,22 € O_ aprovació factures abril 2022_Presidència
20220000025F 166.394,90 € O_ aprovació factures abril 2022_Drets Socials 
20220000020F 257.292,45 € O_ aprovació factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat_Endesa
20220000027F 467.775,90 € O_ aprovació factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat
20220000029F 8.440,56 € O_ aprovació factures abril 2022_Governança
20220000031F 63.947,57 € O_ aprovació factures abril 2022_Desenvolupament Comunitari
Total 967.535,60 €

2. Resten pendents d’aprovació, les relacions de pagament, de 3 de maig de 
2022, següents:

Relació Import Descripció
202220000180R 17.512,90 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Presidència
202220000176R 3.626,84 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Desenvolupament Econòmic
202220000178R 121.715,27 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Drets Socials
202220000175R 31.330,11 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat
202220000179R 9.239,52 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Governança
202220000177R 26.677,87 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Desenvolupament Comunitari
Total 210.102,51 €
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Relació Import Descripció
202220000182R 3.684,22 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Presidència
202220000181R 166.394,90 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Drets Socials 
202220000186R 257.292,45 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat_Endesa
202220000185R 467.775,90 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Ciutat i Sostenibilitat
202220000184R 8.440,56 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Governança
202220000186R 63.947,57 € P-ordenació pagament factures abril 2022_Desenvolupament Comunitari
Total 967.535,60 €

3. Realitzades les comprovacions en els registres de l’Ajuntament,  a la relació 
d’obligacions 2022000022F, consta un deute a l’Organisme de Gestió 
Tributària del proveïdor, senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0572**, 
per import de 8,79 €, que serà compensat amb l’Organisme de Gestió 
Tributària.

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 relacions de pagament 2022.2.0000175R;  2022.2.0000176R; 
2022.2.0000177R; 2022.2.0000178R; 2022.2.0000179R; 2022.2.0000180R; 
2022.2.0000181R; 2022.2.0000182R; 2022.2.0000183R; 2022.2.0000184R; 
2022.2.0000185R  i 2022.2.0000186R, de 3 de maig de 2022. L’import total és 
de 1.177.638,11 €, que comprèn el detall inclòs en la relació que consta en 
l’expedient administratiu 2022/2781.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


3.1.3. Adjudicació del contracte administratiu de servei de manteniment 
mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda 
del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. L’1 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’inici de 
l’expedient del contracte administratiu de servei de manteniment mecànic i 
neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll 
de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) 
i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2. El 2 de febrer de 2022, des de Serveis Econòmics/Contractació, es va procedir 
a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la 
Generalitat de Catalunya.

3. Les propostes presentades i admeses han estat les següents:

 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU, amb NIF A60470127, 
presentada el 16 de febrer de 2022, amb número de registre ENTRA-
2022-2324.

 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., amb NIF A79486833, 
presentada el 17 de febrer de 2022, amb número de registre ENTRA-
2022-2406.

 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., 
amb NIF A08146367, presentada el 17 de febrer de 2022, amb número 
de registre ENTRA-2022-2407.

4. El 15 de març de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la determinació 
de la proposta presentada per COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, 
SAU, com a millor oferta en relació qualitat-preu, realitzant-se el 15 de març 
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 1.980,00 €, davant la Tresoreria municipal.

5. S’ha donat compliment per part de COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, SAU, 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 1.980,00 euros, mitjançant aval bancari, el 23 de març de 2.022.
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Fonaments de dret

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

Per tot el que s'ha exposat abans, 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. Adjudicar, el contracte administratiu de servei de manteniment mecànic i 
neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de 
l’Ajuntament de Ripollet, a l’entitat COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, 
SAU, amb NIF A60470127, amb una vigència de dos (2) anys, amb possibilitat 
de dues pròrrogues d’un (1) any cadascuna, per un import de 39.600,00 €, més 
l’IVA de 8.316,00 €, resultant una despesa total de 47.916,00 €, pels dos anys 
de durada inicial del contracte.

2. Aprovar, el caràcter plurianual de la despesa derivada del contracte 
administratiu de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental 
transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet, que 
s’imputarà a l’aplicació 406.153.21300-Manteniment de fonts ornamentals del 
Pressupost municipal.

3. L’Ajuntament es compromet a dotar l’aplicació pressupostària, per atendre la 
despesa del contracte administratiu de servei de manteniment mecànic i neteja 
de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de 
l’Ajuntament de Ripollet, amb consignació suficient pels exercicis en què tingui 
vigència el contracte, amb els següents imports:

 Any 2022 (8 mesos i mig, des de la segona quinzena d’abril fins al 
desembre): despesa de 14.025,00 €, més l’IVA de 2.945,25 €, fan un total 
de 16.970,25 €.

 Any 2023 (12 mesos, de gener a desembre): despesa de 19.800,00 €, més 
l’IVA de 4.158,00 €, fan un total de 23.958,00 €.

 Any 2024 (3 mesos i mig, des del gener fins a la primera quinzena d’abril): 
despesa de 5.775,00 €, més l’IVA de 1.212,75 €, fan un total de 6.987,75 
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, 
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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 la present resolució a l’empresa adjudicatària, tot comunicant-li que, 
segons estableix l’article 153 de la LCSP, en el cas de contractes no susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació, la formalització del contracte 
s’haurà d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació 
d’adjudicació.

5. Notificar, el present acord, a les altres empreses licitadores en aquest 
procediment.

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

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

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

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

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
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. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació contracte 
administratiu de servei de manteniment dels camps i pistes de gespa 
artificial de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

Fets

1. El 23 de març de 2022, el cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, va emetre 
informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu, justificant la 
necessitat i idoneïtat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
manteniment dels camps i pistes de gespa artificial de les instal·lacions 
esportives municipals de Ripollet.

2. El 6 d’abril de 2022, el cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, va emetre 
informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu, amb l’anàlisi 
de la coherència econòmica i pressupostària i la projecció de la despesa, 
concloent en el reconeixent de la sostenibilitat financera de la contractació.

3. L’Ajuntament de Ripollet no disposa, de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris, per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual 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, Contractació, ha elaborat el Plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de 
prescripcions tècniques –PPT–, ha estat redactat per part del cap d’unitat 
d’Equipaments d’Esports, 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: CPV 77320000-9 Servei 
de manteniment de camps esportius.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu i té la qualificació de contracte de serveis, doncs té 
per objectiu principal les prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament de l’activitat esmentada, d’acord amb l’establert a l’art. 17 
de la LCSP.
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2. En aplicació del tenor de l’article articles 101.1, 101.2 i 116.4.d) de la LCSP i 
l’art. 5.1 de la Directiva 2014/24/UE, de contractes de les administracions 
públiques  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 55.040,60 €, sense incloure l’IVA.

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.

3. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert 
simplificat sumari, adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de 
manera automàtica, previst a l’apartat 1 de l’art. 159.6 LCSP.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, 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, la necessitat de disposar del servei de manteniment de camps i pistes 
de gespa artificial de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

2. Aprovar, l’inici de la licitació del contracte administratiu de servei de 
manteniment dels camps i pistes de gespa artificial de les instal·lacions 
esportives municipals de Ripollet, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts a l’expedient 
administratiu.

3. Aprovar, el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte, que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 602–342–227001-Contractes treballs 
específics de funcionament, del vigent Pressupost.

4. Autoritzar, la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient 
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:
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Any 2022: mesos de maig a desembre (8 mesos): despesa de 4.586,72 €, sense 
incloure l’IVA, més 963,21 € en concepte d’IVA, resultant un total de 5.549,93 
€, IVA inclòs.
Any 2023: mesos de gener a desembre (12 mesos): despesa de 13.760,15 €, 
sense incloure l’IVA, més 2.889,63 € en concepte d’IVA, resultant un total de 
16.649,78 €, IVA inclòs.
Any 2024: mesos de gener a abril (4 mesos): despesa de 9.173,43 €, sense 
incloure l’IVA, més 1.926,42 € en concepte d’IVA, resultant un total d’11.099,85 
€, IVA inclòs.

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/a: la regidora d’Esports o persona que la substitueixi.
Vocals: la secretària, l’interventor, i el cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, o 
bé les persones que els substitueixin.
Secretari/ària: actuarà com a secretari una funcionaria de la corporació.

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

3.1.5. Contracte menor servei de redacció del projecte de condicionament 
i naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec.

Fets

1. El 13 de gener de 2022, la tècnica de Medi Ambient, va emetre informe de 
necessitat, de disposar de la redacció del Projecte de condicionament i 
naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec.
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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. La Unitat de Contractació, va sol·licitar ofertes a tres empreses 
especialitzades en aquest sector:

 NIF: B61014312 NOM: NATURALEA CONSERVACIÓ, SL
 NIF: B67575811 NOM: CASA DELS OCELLS, SL

4. El termini de presentació de les ofertes a les empreses convidades va 
finalitzar el 2 de febrer de 2022. Dins de termini i forma s’ha rebut resposta 
una única oferta per part de  NATURALEA CONSERVACIÓ, SL, en el seu nom 
i representació la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***3100**.

5. El 8 de febrer de 2022, la tècnica de Medi Ambient, va emetre informe de 
valoració d’oferta, que consta incorporat en l’expedient administratiu, del 
qual es desprèn que l’oferta rebuda de l’empresa NATURALEA CONSERVACIÓ, 
SL,  amb NIF B61014312, compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i 
millora el preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació, per un import 
d’11.070,00 € més l’import de 2.324,70 €, en concepte del 21 % d’IVA, fent 
un total de 13.394,70 €. Es va incorporar en l’expedient administratiu la 
proposta econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, estableix, que segons l’import del contracte de 
subministrament previst, s’ha de qualificar el contracte com a menor: “Es 
consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 
euros, quan  es  tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  
de contractes de subministrament o serveis, sense perjudici del que disposa l’article 
229, en relació ambles obres, els serveis i el subministraments centralitzats en 
l’àmbit estatal.”.

I, en  atenció al pressupost esmentat  s’ajusta  als límits establerts per al 
contracte menor.

2. La disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública 
en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; 
de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2 
de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020: “En els contractes menors la 
tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe de l’òrgan de contractació 
justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
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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 401.151. 
22706 Estudis i treballs tècnics.

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, 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, la necessitat de disposar de la redacció del Projecte de 
condicionament i naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i 
Sec.

2. Adjudicar, a l’empresa NATURALEA CONSERVACIO, SL, amb NIF B61014312, el 
contracte de servei de la redacció del Projecte de condicionament i naturalització 
d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec.

3. Aprovar, la disposició de la despesa, per un import d’11.070,00 € més l’import 
de 2.324,70 €, en concepte del 21 % d’IVA, fent un total de 13.394,70 euros 
previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 401 151 22706 Estudis i treballs tècnics.

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 

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a transport adaptat (exp. 
2021/8954).

Fets

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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

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

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

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

Fonaments de dret

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

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
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3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

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

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

ACORDS

1. Aprovar, la prestació econòmica d’urgència social, en concepte de 
desplaçament en transport adaptat (punt 3.2) d.1 de l’Annex 3 del Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, a favor de la 
senyora DADES PROTEGIDES, per un import de 15.987,40 €.

Núm. ajut: 65476
NIF: ***4195**
Exp. HESTIA: 2001/6
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 15.987,40 €
Factures: 1379, 1384, 1388, 1391, 1395, 1401, 1404, 1406, 1411, 1414, 1417 i 1421.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit,  per import de 15.987,40 €, a favor 
de DADES PROTEGIDES, amb NIF ***3182**, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301-48007-2313 ajudes de transport adaptat, del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2022.

Núm. ajut: 65476
NIF: ***3182**
Exp. HESTIA: 2001/6
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 15.987,40 €
Factures: 1379, 1384, 1388, 1391, 1395, 1401, 1404, 1406, 1411, 1414, 1417 i 1421.

3. Aprovar i ordenar el pagament a l’endossatari, per un import total de 
15.987,40 €, de l’aplicació pressupostària 301-48007-2313 ajudes de transport 
adaptat, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

4. Notificar, el present acord, al beneficiari i a l’endossatari.

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 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
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.

4.1.2. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, gener 
2022 (exp. 2021/8553).

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.
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3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat de la 
quota de les escoles bressols municipals del mes de gener de 2022, per un import 
total de 1.530,65 €.

2. Disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat de de la quota de les escoles bressols 
municipals del mes de gener, a favor de les persones interessades següents, per 
un import total de 1.530,65 €:

PSE NIF/NIE Exp. Hestia Nom Import
65454 ***2254 2019/185 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65455 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65456 *****1439 2019/066 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65457 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES 104,12 €
65458 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES 83,30 €
65459 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65460 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65461 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65462 ****9597* 2019/562 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65463 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES 83,30 €

1.530,65 €

2. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 1.530,65 €, de l’aplicació pressupostària 
301-2312-48000, del vigent Pressupost.
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PSE Exp. Hestia Import NIF endossatari Endossatari
65454 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65455 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65456 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65457 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65458 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65459 2019/436 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65460 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65461 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65462 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65463 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 

1.530,65 €

4. Notificar, el present acord, a l’endossatari.

5. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

4.1.3. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, febrer 
2022 (exp. 2021/8553).

Fets

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

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

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat de la 
quota de les escoles bressols municipals del mes de febrer de 2022, per un 
import total de 1.634,77 €.

2. Disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat de de la quota de les escoles bressols 
municipals del mes de febrer, a favor de les persones interessades següents, per 
un import total de 1.634,77 €:

PSE NIF/NIE Exp. Hestia Nom Import
65464 ***2254 2019/185 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65465 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65466 *****1439 2019/066 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65467 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES 104,12 €
65468 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES 83,30 €
65469 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65470 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65471 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES 197,84 €
65472 ****9597* 2019/562 DADES PROTEGIDES 156,19 €
65473 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES 83,30 €
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65474 ***7149** 2013/101 DADES PROTEGIDES 104,12 €
1.634,77 €

2. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 1.634,77 €, de l’aplicació pressupostària 
301-2312-48000, del vigent Pressupost.

PSE Exp. Hestia Import NIF endossatari Endossatari
65464 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65465 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65466 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65467 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65468 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65469 2019/436 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65470 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65471 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65472 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65473 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària 
65474 2013/101 104,12€ P5800016G Organisme Gestió Tributària 

1.634,77 €

4. Notificar, el present acord, a l’endossatari.

5. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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4.2. Educació:

4.2.1. Aportació de l’Ajuntament de Ripollet, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, any 2021.

Fets

1. El 27 de setembre de 2018, es rep notificació del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, registre d’entrada 2018/10926, on es comunica 
l’aprovació del pressupost de l’any 2018, que és de 26.668,26 € (pressupost 
2017 prorrogat i sobre el què no cal certificacions pressupostàries a partir de 
l’any 2018).

2. El 27 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament, va acordar la ratificació 
de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització lingüística 
(CPNL).

3. El 18 de febrer de 2021 (entrada al registre núm. 2021/2092), es rep 
instància del Consorci per a la Normalització Lingüística, sol·licitant fer 
efectiu el pagament de l’aportació anual de l’any 2021, que és de 26.668,26 
euros.

4. A l’Aplicació pressupostària de l’exercici 2022, 308/326/46700 CPNL, hi ha 
consignació suficient.

5. El 24 de febrer de 2022, la tècnica d’Educació, va emetre informe favorable, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

1. L’article 21.2.a) dels estatuts aprovats, l’aportació dels ens locals consorciats 
es fan amb caràcter proporcional a la seva població, a través de l’establiment 
de trams, i també atenent la capitalitat de Catalunya i la de les seves 
comarques.

2. La disposició transitòria, en el seu punt 2, dels estatuts aprovats, durant el 
termini de 5 anys, els ens locals han de mantenir l’aportació aprovada als 
pressupostos del Consorci del 2017.

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 d’Educació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Donar conformitat a l’aprovació del pressupost presentat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el 18 de febrer de 2021, entrada al Registre núm. 
2021/2092), corresponent a l’aportació de l’any 2021 de l’Oficina de Català de 
Ripollet, que és de 26.668,26 €. Aquesta aportació correspon al pressupost 2017 
prorrogat i sobre el què no calen certificacions, segons els nous estatuts del CNL 
(aprovats pel Ple municipal de data 27 de desembre de 2018).

2. Autoritzar la despesa de 26.668,26 €, i aprovar la seva disposició a favor del 
CPNL, que s’aplicarà a l’Aplicació pressupostària 308/326/46700 del Pressupost 
vigent.

3. Reconèixer l’obligació, segons els nous estatuts, i aprovar el pagament dels  
26.668,26 €,  a favor del CPNL.

4. Notificar, aquest acord, al Consorci per a la Normalització Lingüística.

5. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Instal·lar bandes de reducció de velocitat al carrer Verge de 
Montserrat, 29-31.

El 16 de març de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, va presentar al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 2022/4213, i registre de la Policia Local 
núm. 307/22, instància sol·licitant la instal·lació d’elements de reducció de 
velocitat al carrer verge de Montserrat, entre els carrers Blasco Ibáñez i Ramón i 
Cajal, per tal d’evitar l’excés de velocitat dels vehicles que circulin per aquest 
carrer.
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El 28 d’abril de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, per a la instal·lació d’una banda de reducció doble de velocitat, de 3 
centímetres d’alçada, al mig del tram de la via, entre els carrers Blasco Ibáñez i 
Ramón i Cajal, amb l’objectiu de mantenir una velocitat de circulació reduïda dels 
vehicles que transiten per aquest tram de via, per tal de garantir la seguretat 
viària.

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

ACORDS

1. Instal·lar, una banda de reducció doble de velocitat, de 3 centímetres d’alçada, 
al mig del tram de la via, entre els carrers Blasco Ibáñez i Ramón i Cajal, amb 
l’objectiu de mantenir una velocitat de circulació reduïda dels vehicles que 
transiten per aquest tram de via, per tal de garantir la seguretat viària.

Es reforçarà amb senyalització vertical, la ubicació de la banda de reducció de 
velocitat amb senyals tipus P-15a, instal·lades 5 metres abans d’arribar al punt 
indicat.

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

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

4.3.2. Autoritzar retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
grua municipal, abril 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 30 d’abril 
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, “taxa per la prestació de la 
Policia Local”.

3. El 2 de maig de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.
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Fonaments 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, 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

Únic. 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 30 d’abril de 
2022, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import €
17/22 DADES PROTEGIDES 02/03/22 2256112 DADES PROTEGIDES 250,00
205/22 DADES PROTEGIDES 04/04/22 2256113 DADES PROTEGIDES 339,00
232/22 DADES PROTEGIDES 01/04/22 2256114 DADES PROTEGIDES 90,00
235/22 DADES PROTEGIDES 01/04/22 2256115 DADES PROTEGIDES 130,00
238/22 DADES PROTEGIDES 01/04/22 2256116 DADES PROTEGIDES 90,00
239/22 DADES PROTEGIDES 03/04/22 2256117 DADES PROTEGIDES 109,00
242/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256133 DADES PROTEGIDES 187,00
249/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256134 DADES PROTEGIDES 187,00
257/22 DADES PROTEGIDES 09/04/22 2256139 DADES PROTEGIDES 130,00
259/22 DADES PROTEGIDES 09/04/22 2256140 DADES PROTEGIDES 90,00
260/22 DADES PROTEGIDES 10/04/22 2256141 DADES PROTEGIDES 130,00
265/22 DADES PROTEGIDES 15/04/22 2256152 DADES PROTEGIDES 130,00
266/22 DADES PROTEGIDES 15/04/22 2256153 DADES PROTEGIDES 130,00
269/22 DADES PROTEGIDES 16/04/22 2256154 DADES PROTEGIDES 130,00
271/22 DADES PROTEGIDES 16/04/22 2251155 DADES PROTEGIDES 100,00
273/22 DADES PROTEGIDES 17/04/22 2256156 DADES PROTEGIDES 130,00
274/22 DADES PROTEGIDES 17/04/22 2256157 DADES PROTEGIDES 130,00
276/22 DADES PROTEGIDES 18/04/22 2256158 DADES PROTEGIDES 130,00
20/22 DADES PROTEGIDES 18/04/22 2256159 DADES PROTEGIDES 65,00
268/22 DADES PROTEGIDES 19/04/22 2256160 DADES PROTEGIDES 130,00
279/22 DADES PROTEGIDES 19/04/22 2256161 DADES PROTEGIDES 90,00
283/22 DADES PROTEGIDES 23/04/22 2256163 DADES PROTEGIDES 90,00
285/22 DADES PROTEGIDES 24/04/22 2256164 DADES PROTEGIDES 130,00
287/22 DADES PROTEGIDES 24/04/22 2256165 DADES PROTEGIDES 130,00
275/22 DADES PROTEGIDES 26/04/22 2256174 DADES PROTEGIDES 282,00
294/22 DADES PROTEGIDES 26/04/22 2256175 DADES PROTEGIDES 90,00
303/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256180 DADES PROTEGIDES 90,00
304/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256181 DADES PROTEGIDES 140,00
305/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256182 DADES PROTEGIDES 90,00
296/22 DADES PROTEGIDES 28/04/22 2256191 DADES PROTEGIDES 109,00
22/22 DADES PROTEGIDES 28/04/22 2256192 DADES PROTEGIDES 100,00
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236/22 DADES PROTEGIDES 01/04/22 2256118 DADES PROTEGIDES 90,00
237/22 DADES PROTEGIDES 01/04/22 2256119 DADES PROTEGIDES 90,00
240/22 DADES PROTEGIDES 02/04/22 2256120 DADES PROTEGIDES 130,00
241/22 DADES PROTEGIDES 03/04/22 2256121 DADES PROTEGIDES 130,00
243/22 DADES PROTEGIDES 03/04/22 2256122 DADES PROTEGIDES 130,00
246/22 DADES PROTEGIDES 03/04/22 2256123 DADES PROTEGIDES 130,00
247/22 DADES PROTEGIDES 04/04/22 2256124 DADES PROTEGIDES 130,00
250/22 DADES PROTEGIDES 04/04/22 2256125 DADES PROTEGIDES 90,00
234/22 DADES PROTEGIDES 04/04/22 2256130 DADES PROTEGIDES 147,00
248/22 DADES PROTEGIDES 04/04/22 2256131 DADES PROTEGIDES 200,00
251/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256132 DADES PROTEGIDES 130,00
253/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256135 DADES PROTEGIDES 140,00
254/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256136 DADES PROTEGIDES 90,00
255/22 DADES PROTEGIDES 06/04/22 2256137 DADES PROTEGIDES 140,00
256/22 DADES PROTEGIDES 07/04/22 2256138 DADES PROTEGIDES 204,00
245/22 DADES PROTEGIDES 08/04/22 2256142 DADES PROTEGIDES 225,00
231/22 DADES PROTEGIDES 09/04/22 2256143 DADES PROTEGIDES 261,00
258/22 DADES PROTEGIDES 09/04/22 2256144 DADES PROTEGIDES 130,00
261/22 DADES PROTEGIDES 10/04/22 2256145 DADES PROTEGIDES 130,00
262/22 DADES PROTEGIDES 10/04/22 2256146 DADES PROTEGIDES 200,00
263/22 DADES PROTEGIDES 10/04/22 2256147 DADES PROTEGIDES 130,00
267/22 DADES PROTEGIDES 15/04/22 2256148 DADES PROTEGIDES 130,00
270/22 DADES PROTEGIDES 16/04/22 2256149 DADES PROTEGIDES 130,00
271/22 DADES PROTEGIDES 16/04/22 2256150 DADES PROTEGIDES 30,00
272/22 DADES PROTEGIDES 17/04/22 2256151 DADES PROTEGIDES 130,00
277/22 DADES PROTEGIDES 20/04/22 2256162 DADES PROTEGIDES 109,00
280/21 DADES PROTEGIDES 22/04/22 2256166 DADES PROTEGIDES 90,00
281/22 DADES PROTEGIDES 22/04/22 2256167 DADES PROTEGIDES 90,00
282/22 DADES PROTEGIDES 24/04/22 2256168 DADES PROTEGIDES 149,00
284/22 DADES PROTEGIDES 24/04/22 2256169 DADES PROTEGIDES 130,00
288/22 DADES PROTEGIDES 24/04/22 2256170 DADES PROTEGIDES 130,00
286/22 DADES PROTEGIDES 25/04/22 2256171 DADES PROTEGIDES 130,00
291/22 DADES PROTEGIDES 25/04/22 2256172 DADES PROTEGIDES 90,00
292/22 DADES PROTEGIDES 25/04/22 2256173 DADES PROTEGIDES 90,00
290/22 DADES PROTEGIDES 26/04/22 2256176 DADES PROTEGIDES 109,00
293/22 DADES PROTEGIDES 26/04/22 2256177 DADES PROTEGIDES 90,00
295/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256183 DADES PROTEGIDES 90,00
297/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256184 DADES PROTEGIDES 90,00
298/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256185 DADES PROTEGIDES 90,00
299/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256186 DADES PROTEGIDES 90,00
300/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256187 DADES PROTEGIDES 90,00
301/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256188 DADES PROTEGIDES 90,00
302/22 DADES PROTEGIDES 27/04/22 2256190 DADES PROTEGIDES 90,00
306/22 DADES PROTEGIDES 29/04/22 2256193 DADES PROTEGIDES 90,00
307/22 DADES PROTEGIDES 30/04/22 2256194 DADES PROTEGIDES 130,00
309/22 DADES PROTEGIDES 30/04/22 2256195 DADES PROTEGIDES 90,00

Total 6.715 
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5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Acceptació del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Fets

1. El 31 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 
aprovar la concessió del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu” 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, com a suport al 
desenvolupament d’activitats de caràcter cultural en el marc de la festa 
major i el cicle festiu del municipi.

2. Segons consta al referit acord, a l’Ajuntament de Ripollet se li va concedir 
l’import de 4.368,00 €, amb càrrec al fons de prestació “Activitats culturals 
del cicle festiu” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2022.

3. El 20 d’abril de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe favorable, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonament de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a 
procediments de concessió de subvencions.

2. Reial decret 887/2009, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.

3. La competència en matèria de relacions interadministratives i de foment és 
de la Junta de Govern Local, segons la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 
de desembre.

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

ACORDS

1. Acceptar la concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes 
majors” per import de 4.368,00 €, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, concedits 
pel procediment de concessió directa amb concurrència per part de la Diputació 
de Barcelona en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, 
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del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, pel programa 
“Activitats culturals de les festes majors”.

L’import de la concessió anirà a l’aplicació pressupostària 46117 Subvenció 
Diputació Cultura.

2. Tramitar, l’acceptació de la subvenció, a través del Portal de tràmits de la 
Diputació de Barcelona.

3. Donar compte, d’aquest acord, a la Intervenció i Tresoreria, als efectes 
oportuns.

5.1.2. Acceptació de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next 
Generation UE.

Fets

1. El 24 de març de 2022, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, va aprovar la concessió de subvencions, per a l'adquisició 
de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya amb càrrec als fons Next Generation UE, i en funció de la 
documentació presentada d’acord amb el punt 12.5 de les bases generals que 
regeixen aquests ajuts.

2. Segons consta al referit acord, a l’Ajuntament de Ripollet se li concedeix 
l’import de 2.200,00 €.

3. El 29 d’abril de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe favorable, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonament de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a 
procediments de concessió de subvencions.

2. Reial decret 887/2009, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.

3. La competència en matèria de relacions interadministratives i de foment és 
de la Junta de Govern Local, segons la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 
de desembre.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acceptar, la concessió de la subvenció, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE, per un 
import de 2.200,00 €, a favor de l’Ajuntament de Ripollet.

L’import de la concessió anirà a l’aplicació pressupostària 450804 Subvenció 
Generalitat Biblioteca.

2. Comunicar, aquest acord, a Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Llicència gual (exp. 2021/8390).

Fets

1. El 15 de novembre de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, presenta al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm.19273, instància per 
autorització de gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, 
expedient amb referència interna 2021/8390.

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

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

4. El 29 de novembre de 2021, d’acord amb la inspecció realitzada, s’observa 
que existeix rebaix en la vorera i la porta d’accés té una amplada de 2,20 
ml.

5. El 6 d’abril de 2022, els Serveis tècnics municipals, va emeten informe 
favorable, en el que fan constar que el gual dóna accés a un garatge d’1 a 5 
places d’aparcament.
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Fonament de dret

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

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, 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. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
públic), d’una llargària de 2,50 metres lineals, al senyor DADES PROTEGIDES, al 
carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral: 0151212DF3905A0003AZ.

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

3. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves que, d’acord 
amb l’informe tècnic, es tracta d’un gual per donar accés a un garatge que 
disposa d’1 a 5 places d’aparcament.

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

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 
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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.

6.1.2. Autorització llicència legalització de les obres de reforma, ampliació 
i creació d’un segon habitatge (exp. 2022/585).

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

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen.

Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la legalització de les 
obres de reforma, ampliació i creació d’un segon habitatge al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb ref. cadastral 0144323DF3904C0001LB.

2. CONDICIONAR, l’eficàcia de la llicència a deixar constància en el Registre de 
la Propietat, d’acord amb la legislació hipotecària, de la vinculació de la reserva 
d’aparcament de la plaça existent al núm. 15 del soterrani -1 de l’edifici situat a 
la rambla Sant Jordi, 15, a l’habitatge de nova creació resultant d’aquest 
expedient, en compliment del paràmetre urbanístic de reserva de places 
d’aparcament que és “conditio sine qua non” per poder atorgar llicència per a la 
creació de l’habitatge segon del carrer DADES PROTEGIDES. I això d’acord amb 

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


allò que preveu l’article 41.3 TRLU i l’article 65.1.d) del Reial decret legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació.

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

4. Aprovar, les liquidacions següents al senyor DADES PROTEGIDES, en concepte 
de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat............................................................................315,79 €

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

5. Notificar, el present acord, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal 
i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

6. Indicar, que pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(13.049,23 €, i donat que ja es va liquidar 97,51 € en el comunicat d’obra), 
correspon un import de 421,85 €. Per satisfer aquest import s’haurà de procedir 
a la seva autoliquidació a través de la web de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona en cas de persones jurídiques  i en cas de persones 
físiques, si no tenen mitjans per fer l’autoliquidació pel web, demanant 
 l’autoliquidació a les seves oficines (rambla Sant Jordi, 75) aportant la notificació 
d’aquest acord.

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

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

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

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

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

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

6.1.3. Autorització modificació llicència d’obres construcció edifici 
plurifamiliar amb 58 habitatges, 69 places aparcament i 60 trasters (exp. 
2018/2437).

El 27 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local, mitjançant acord 7.1  va 
atorgar llicència d’obres a la mercantil FLORESTTA COTOLINO P9, SL, per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar amb 58 habitatges, 69 places d’aparcament 
i 60 trasters al carrer Sant Salvador, 45 i carrer Sant Josep, 42 segons expedient 
OM18-004-X10882.

El 29 de gener de 2021, amb entrada al Registre municipal núm. 2021-924,  
l’esmentada mercantil presenta modificació al projecte presentat inicialment, 
sense que aquesta modificació alteri el pressupost d’execució material 
inicialment aprovat.

El 2 de febrer de 2021 i 26 d’abril de 2022, els Serveis Tècnics i els Serveis 
Jurídics, respectivament, van emetre informe favorable d’aquestes 
modificacions.

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. Atorgar, la modificació de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local, 
de 27 de novembre de 2018, a la mercantil FLORESTTA COTOLINO P9, SL,  per a 
la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 58 habitatges, 69 places 
d’aparcament i 60 trasters al carrer Sant Salvador, 45 i carrer Sant Josep, 42, 
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amb ref. cadastral 9521101DF2995B0001KY (expedient OM18-004-X10882) 
consistent en:

 La redistribució d’una part de la planta soterrani que ha provocat  la pèrdua 
d’una plaça d’aparcament essent el nombre total de 68 places.

 Petites modificacions en zones comuns de l’aparcament, instal·lacions contra 
incendis i nous recintes protegits a la planta baixa.

2. Aprovar, les liquidacions següents a la mercantil FLORESTTA COTOLINO P9, 
SL, en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 OF 21, art. 6.1.k), taxa per a cada modificació de llicència 
urbanística...........................................................................................237,64 €

3. Notificar el present acord als interessats, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

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

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

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

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

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

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

6.1.4. Autorització modificacions llicència d’obres construcció de dos 
edificis, un plurifamiliar entre mitgeres amb 8 habitatges i 8 places 
aparcament i un altre amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb 
una plaça d’aparcament (exp. 2018/3075).

El 26 de març de 2019, la Junta de Govern Local, mitjançant l’acord 5.1.3. va 
atorgar llicència d’obres a la mercantil ARGOFILL, SL, per a la construcció de dos 
edificis, un plurifamiliar entre mitgeres amb 8 habitatges i 8 places d’aparcament 
i un altre amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb una plaça 
d’aparcament al carrer Duc de Tetuán, 18-22 i passatge Duc de Tetuán, 23, 
segons expedient 2018-3075.

El 22 de juliol de 2020, amb entrada al Registre municipal núm. 2020-10049, 
l’esmentada mercantil presenta modificació al projecte presentat inicialment. 
Aquesta modificació altera el pressupost d’execució material inicialment aprovat.

El 22 d’octubre de 2020 amb, entrada al registre municipal núm. 2020-14060, 
i el 23 de desembre de 2020, l’esmentada mercantil presenta noves 
modificacions al projecte presentat inicialment, sense que aquestes modificació 
alterin el pressupost d’execució material inicialment aprovat.

Aquestes modificacions han estat informades favorablement pels Serveis Tècnics 
en dates 29 de juliol de 2020, 13 de novembre de 2020 i 13 de gener de 2021, 
respectivament, i pels Serveis Jurídics, el 26 d’abril de 2022.

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. Atorgar, les modificacions de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local 
celebrada, de 26 de març de 2019, a la mercantil ARGOFILL, SL, per a la 
construcció de dos edificis, un plurifamiliar entre mitgeres amb 8 habitatges i 8 
places d’aparcaments i un altre amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb 
una plaça d’aparcament al carrer Duc de Tetuán, 18-22 i passatge Duc de Tetuán, 
23, amb ref. cadastral 9447745DF2994E0000PG. Aquestes modificacions 
consisteixen en:

 Construcció d’una piscina a la zona comunitària (referida RE 2020/10049).
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 Canvi de distribució de l’habitatge sotacoberta 1a.: es canvia la ubicació de 
la cuina i accés dels armaris sotacoberta per l’interior de l’habitatge, abans 
s’hi accedia per la terrassa privativa (referida RE 2020/14060).

 Canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar amb accés pel passatge Duc 
de Tetuán, 23 (referida RE 2020/18085):
 S’ha creat un traster i un bany a la planta baixa.
 S’ha canviat la geometria de l’escala.
 Es substitueix el dormitori de planta primera per la cuina.
 A planta segona es divideix un dormitori en dos.

2. Aprovar les liquidacions següents a la mercantil ARGOFILL, SL, en concepte de 
la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat (construcció piscina RE 2020/10049) .............218,54 €

 OF 21, art. 6.1.k), taxa per a cada modificació de llicència urbanística (Canvi 
distribució habitatge sotacoberta RE 2020/14060) ..........................237,64 €

 OF 21, art. 6.1.k), taxa per a cada modificació de llicència urbanística. Canvi 
distribució habitatge unifamiliar amb accés des del passatge Duc de Tetuán, 
23 (RE 2020/18085)............................................................................237,64 €

3. Notificar el present acord als interessats, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

4. Indicar, que pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(9.030,40 €) (construcció piscina RE 2020/10049), correspon un import de 
359,41 €. Per satisfer aquest import s’haurà de procedir a la seva autoliquidació 
a través de la web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona en cas de persones jurídiques  i en cas de persones físiques, si no tenen 
mitjans per fer l’autoliquidació pel web, demanant  l’autoliquidació a les seves 
oficines (rambla Sant Jordi núm. 75) aportant la notificació d’aquest acord.

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 
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bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

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

6.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres de 
rehabilitació de tres habitatges municipals.

Fets

1. El 28 de desembre de 2021, per la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació 
de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat i tramitació ordinària, de la memòria valorada de les 
obres de rehabilitació de tres habitatges municipals, amb un valor estimat 
de 58.447,19 € i amb un preu de contracte de 70.721,10 € (21 % d’IVA 
inclòs). Publicant-ne la licitació en data 14 de gener de 2022, a la Plataforma 
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

2. El 3 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 únic,  corresponent a la declaració responsable i a la 
documentació a valorar de forma automàtica, procedint-ne a la seva 
valoració, aplicant el criteri automàtic previst al PCAP, amb el resultat que 
consta a la corresponent acta, i proposant a l’òrgan de contractació la 
classificació de les ofertes i l’adjudicació a la mercantil que ha presentat 
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.
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Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Classificar, les ofertes per ordre decreixent, d’acord amb la proposta efectuada 
per la Mesa de contractació, el 3 de febrer de 2022, en la forma següent:

2. Adjudicar, a la mercantil ARA FINQUES I SERVEIS SL, amb NIF B65541914, el 
contracte d’obres consistent en l’execució de la memòria valorada de les obres 
de rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal, per un import de 
47.523,72 € més 9.979,98 € en concepte del 21 % d’IVA, resultant un preu de 
contracte de 57.503,70 € (21% IVA inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada 
i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació.

3. Autoritzar i disposar la despesa, per un import de 57.503,70 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 401.1521.68200 “Adquisició i reforma habitatges per ús 
social” del vigent Pressupost municipal.

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

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

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

PLICA NOM LICITADOR Proposta 
econòmica € 
(sense iva)

Puntuació 
proposta 
econòmica

Puntuació total 
obtinguda de 
forma 
automàtica

5 ARA FINQUES I SERVEIS, SL 47.523,72 100,00 100,00
4 ELECTRA SERVEIS INTEGRALS 2007, SL 49.454,39 96,10 96,10
3 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 54.578,87 87,07 87,07
2 KIRURI LOGISTICA, SL 56.192,00 84,57 84,57
1 EXPERT LINE, SL 57.561,19 82,56 82,56
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interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o 
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

*****

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:

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació de l’inici de l’expedient administratiu de la licitació del 
contracte dels serveis als mitjans de comunicació municipals de 
l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant quatre (4) lots, consistents en la 
producció de continguts informatius sobre l’actualitat local per a la 
revista d’informació municipal, la ràdio municipal, la web municipal i les 
xarxes socials dels mitjans de comunicació municipals; la maquetació, la 
impressió i la distribució de la revista d’informació municipals.

Fets

1. El 4 d’abril de 2022, el coordinador dels mitjans de Comunicació, va emetre 
informe, incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat de 
la contractació de disposar dels serveis als mitjans de comunicació 
municipals de l’Ajuntament de Ripollet que, per la seva naturalesa, són 
susceptibles de divisió de la contractació en quatre lots diferenciats:

 LOT 1: Serveis de producció de continguts informatius sobre l’actualitat 
local de Ripollet per a la revista d’informació municipal, la ràdio 
municipal, la web municipal i les xarxes socials dels mitjans de 
comunicació municipals.
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 LOT 2: Serveis de maquetació de la revista d’informació municipal.
 LOT 3: Serveis d’impressió de la revista d’informació municipal.
 LOT 4: Serveis de distribució de la revista d’informació municipal.

2. El 29 de març de 2022, el coordinador dels mitjans de Comunicació, va 
emetre informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i 
la projecció de la inversió, concloent en el reconeixent de la sostenibilitat 
financera de la contractació dels serveis, que consta incorporat a 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 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. La unitat de Contractació, ha elaborat el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, mentre que el Plec de prescripcions tècniques –PPT– 
ha estat redactat pel coordinador dels mitjans de Comunicació, 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:

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu de serveis, en atenció a l’establert a l’art. 17 de la 
LCSP, per contenir prestacions consistents en el desenvolupament de 
l’activitat abans esmentada.

2. 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 
427.193,08 €, IVA exclòs.

LOT 1 92312211-3: serveis d’agència de redacció (inclòs a l’Annex IV de la LCSP)
LOT 2 79822500-7: serveis de disseny gràfic
LOT 3 79824000-6: serveis d’impressió i distribució
LOT 4 79824000-6: serveis d’impressió i distribució
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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.

3. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els arts. 22, 
145 i 156 LCSP. Així mateix, es troba subjecte als requisits del procediment 
harmonitzat, sent el seu valor estimat superior al llindar establert a l’art. 
22.1.b) LCSP tant pels contractes de subministrament, com per als contractes 
de serveis.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, 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, la necessitat de disposar dels serveis als mitjans de comunicació 
municipals de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant 4 lots, consistents en la 
producció de continguts informatiu sobre l’actualitat local per a la revista 
d’informació municipal, la ràdio municipal, la web municipal i les xarxes socials 
dels mitjans de comunicació municipals; la maquetació, la impressió i la 
distribució de la revista d’informació municipal.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte dels serveis als 
mitjans de comunicació municipals de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant els 4 
lots, que a continuació s’indiquen, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts a l’expedient 
administratiu:

 LOT 1: serveis de producció de continguts informatius sobre l’actualitat local 
de Ripollet per a la revista d’informació municipal, la ràdio municipal, la web 
municipal i les xarxes socials dels mitjans de comunicació municipals.

 LOT 2: serveis de maquetació de la revista d’informació municipal.
 LOT 3: serveis d’impressió de la revista d’informació municipal.
 LOT 4: serveis de distribució de la revista d’informació municipal.

3. Aprovar, el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte, que 
s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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 LOT 1 i 2: 102.491.227992–Serveis de comunicació.
 LOT 3: 102.491.227990–Contracte impressió Info Ripollet.
 LOT 4: 102.491.227991–Contracte distribució.

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

LOT 1: 102.491.227992–Serveis de comunicació:

Any 2022: 4 mesos (setembre a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
17.308,80 € 21 % (3.634,85 €) 20.943,65 €

Any 2023: 12 mesos (gener a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
51.926,40 € 21 % (10.904,54 €) 62.830,94 €

Any 2024: 8 mesos (gener a agost), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
34.617,60 € 21 % (7.269,70 €) 41.887,30 €

LOT 2: 102.491.227992–Serveis de comunicació:

Any 2022: 4 mesos (setembre a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
1.969,70 € 21 % (413,64 €) 2.383,33 €

Any 2023: 12 mesos (gener a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
5.909,09 € 21 % (1.240,91 €) 7.150,00 €

Any 2024: 8 mesos (gener a agost), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
3.939,39 € 21 % (827,27 €) 4.766,67 €

LOT 3: 102.491.227990–Contracte impressió Info Ripollet:

Any 2022: 4 mesos (setembre a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
12.339,73 € 4 % (493,59 €) 12.833,32 €

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Any 2023: 12 mesos (gener a desembre), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
37.019,18 € 4 % (1.480,77 €) 38.499,95 €

Any 2024: 8 mesos (gener a agost), despesa de:
Base imposable IVA Total (IVA inclòs)
24.679,45 € 4 % (987,18 €) 25.666,63 €

LOT 4: 102.491.227991–Contracte distribució:

Any 2022: 4 mesos (setembre a desembre), despesa de:
Base imposable IVA TOTAL (IVA inclòs)
2.754,80 € 21 % (578,51 €) 3.333,31 €

Any 2023: 12 mesos (gener a desembre), despesa de:
Base imposable IVA TOTAL (IVA inclòs)
8.264,41 € 21 % (1.735,53 €) 9.999,94 €

Any 2024: 8 mesos (gener a agost), despesa de:
Base imposable IVA TOTAL (IVA inclòs)
5.509,61 € 21 % (1.157,02 €) 6.666,62 €

En compliment del que preveu l’art. 174.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la projecció 
plurianual del contracte obliga a que els pressupostos afectats tinguin la dotació 
pressupostària suficient per fer front a les diverses anualitats i, per tant, s’adopta 
el compromís de preveure el crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 
derivades de la present contractació a les aplicacions pressupostàries indicades.

5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert i regulació harmonitzada, 
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: el regidor de Comunicació o regidor que el pugui substituir.
Vocals: la secretària, l’interventor i un tècnic de l’àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament, o bé les persones que els puguin substituir.
Secretari: actuarà com a secretari una funcionaria de la corporació.
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8. Facultar, l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

7.1.2. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relacions 
2022.2.0000187R, 2022.2.0000188R i 2022.2.0000189R.

Fets

1. El 3 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar les factures 
incloses en les relacions d’obligacions 2022.2.0000149R, de 20 d’abril de 
2022, per un import total de 58.833,31 €; 2022.2.0000150R, de 20 d’abril 
de 2022, per un import total de 52.345,58 € i 2022.2.0000151R, de 20 
d’abril de 2022, per un import total de 3.926,33 €.

2. Resten pendents d’aprovació les relacions de pagaments 2022.2.0000187R, 
de 4 de maig de 2022, per un import total de 58.833,31 € i 
2022.2.0000188R, de 4 de maig  de 2022, per un import total de 52.345,58 
euros i 2022.2.0000189R, de 4 de maig de 2022, per un import total de 
3.926,33 €. 

3. Realitzades les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta 
cap deute  dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions 
aprovades.

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 relacions de pagament 2022.2.0000187R, 2022.2.0000188R i 
2022.2.0000189R, de 4 de maig  de 2022. L’import total és de 115.105,22 €, que 
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comprèn el detall inclòs en la relació que consta en l’expedient administratiu 
2022/2822.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.

7.2. Persones:

7.2.1. Rectificació de l’error material de les Bases del procés selecció per 
a la provisió, mitjançant promoció interna de dos places de sergent.

Fets

1. El 19 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local, aprovà la convocatòria i les 
bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la provisió, 
mitjançant promoció interna, de dos places de sergent.

2. El 28 d’abril de 2022, han estat publicades al DOGC núm. CVE-DOGC-A-
22111128-2022, i al Tauler electrònic de l’Ajuntament; i el 29 d’abril de 2022, 
al BOPB núm. CVE 202210065775, tal com preveu el Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals.

3. S’ha detectat un error material, d’omissió, en l’Annex l de les esmentades 
bases, en el sentit que, tal i com es detallava a l’informe tècnic de data 23 
de març de 2022, el temari ha de constar de 40 temes i no de 16 temes, tal 
com es va aprovar, a la Junta de Govern Local, de 19 d’abril de 2022.

4. Fins al 6 de maig de 2022, no s’ha presentat cap persona candidata a la 
convocatòria.

Fonaments de dret

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, relatiu entre altres a la rectificació dels 
errors, refereix textualment: “2. Les administracions públiques poden rectificar, així 
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

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

1. Rectificar l’error material en la redacció de les Bases, de la manera següent, 
on diu:

“ANNEX 1. TEMARI.

1. La Constitució espanyola: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció 
policial en el marc constitucional.

2. Deontologia policial: normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.
3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: competències de la Generalitat en matèria de 

seguretat pública i policia judicial. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de 
març, de forces i cossos de seguretat.

5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: normes bàsiques de coordinació 
i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes 
locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: la policia 
local com a servei públic.

7. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

8. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova 
el Reglament d’armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'armament de les policies locals.

9. Drets i deures dels membres de les policies locals: el règim disciplinari aplicable.
10. Informes, actes i atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial.
11. La delinqüència: realitat i causes. El paper de les administracions locals en la 

prevenció i el control.
12. La jurisdicció penal: òrgans i competències.
13. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 

denúncia.
14. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del 

detingut.
15. La detenció de menors.
16. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic.”.

Ha de dir:

“ANNEX 1. TEMARI.

1. La Constitució Espanyola: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció 
policial en el marc constitucional.

2. Deontologia policial: normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.
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3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat pública i policia judicial. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de 
març, de forces i cossos de seguretat.

5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: normes bàsiques de coordinació 
i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes 
locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: la policia 
local com a servei públic.

7. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

8. La policia local com a cos armat:  Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova 
el Reglament d’armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'armament de les policies locals.

9. Drets i deures dels membres de les policies locals: el règim disciplinari aplicable.
10. Informes, actes i atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial
11. La delinqüència: realitat i causes. El paper de les administracions locals en la 

prevenció i el control.
12. La jurisdicció penal: òrgans i competències.
13. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 

denúncia.
14. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del 

detingut.
15. La detenció de menors.
16. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic.
17. Estrangeria: drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions 

policials.
18. L'entrada i registre: requisits, formalitats i supòsits excepcionals.
19. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març.
20. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.
21. Control de drogues i estupefaents: regulació, actuacions policials.
22. Espectacles públics i activitats recreatives: competències, regulació i règim 

sancionador.
23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.
24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: regulació i control.
25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 

seguretat viària.
26. La prevenció dels accidents de trànsit: plans d'actuació.
27. El procediment sancionador en matèria de trànsit.
28. La retirada de vehicles de la via pública: supòsits i regulació.
29. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: especial 

referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars.
30. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles 

sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents.
31. Paper de la policia local en la protecció civil: els plans bàsics d'emergències.

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

17
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


32. Policia assistencial: objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i 
àmbits d'actuació.

33. Policia comunitària: concepte, funcions i organització.
34. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials.
35. El treball d'equip: coordinació i valoració del rendiment.
36. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de conflictes.
37. Gestió de recursos i control de pressupost.
38. La planificació dels serveis.
39. Polítiques d’igualtat de gènere. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.

40. La Llei de prevenció de riscos laborals. Reglaments en matèria de prevenció de 
riscos. Aplicabilitat i particularitats en l’àmbit de l’Administració local.”.

2. Publicar aquest acord al Butlletí de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a la intranet de l’Ajuntament i al Tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.

3. Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds  de vint (20) dies naturals, 
a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest acord al BOPB o al 
DOGC.

4. Notificar a la Junta de Personal, i a les persones candidates que hagin 
presentat instància de candidatura fins a la data de la nova publicació.

8. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

8.1. Serveis Jurídics:

8.1.1. Requeriment, previ a la via judicial, davant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Fets

1. L’1 de febrer de 2021, a arrel de la STJC núm. 4187/2020, de 23 d’octubre de 
2020 i el posterior acord del Consell Metropolità, de 22 de desembre de 
2021, i donat que el dia 2 d’octubre de 2020 havia finalitzat la vigència de 
la darrera pròrroga del contracte d’arrendament de serveis que l’Ajuntament 
de Ripollet mantenia amb SOREA, SA, es va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (en endavant AMB) la conformitat del Consell Metropolità, en 
tant que òrgan competent, sobre la possibilitat de finalitzar l’expedient 
administratiu que es trobava en curs per a la internalització de la gestió del 
servei d’abastament d’aigua potable, en la forma de gestió directa 
desenvolupada per un mitjà propi personificat.
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2. El 8 d’abril de 2021, amb registre núm. 2021/4877, es va requerir a aquest 
Ajuntament, per tal que en el termini de vint dies hàbils, aportés una nova 
proposta de redactat de la memòria, reglament i projecte en que 
s’incorporessin totes les referències i condicionants, tant jurídics com 
tècnics, que es deriven de l’execució de la STSJC 4187/2020, de 20 d’octubre 
(secció cinquena) i específicament de l’acord del Consell Metropolità, de 22 
de desembre de 2020.

3. El 13 d’abril de 2021, es va trametre a l’AMB una nova proposta de redactat 
de memòria, reglament i projecte conforme a les indicacions donades, tot 
sol·licitant de nou la conformitat del Consell Metropolità quant a òrgan 
competent.

4. El 20 de maig de 2021, es va emetre informe de l'Àrea d'Ecologia-Direcció 
de Serveis del Cicle de l'Aigua, en el que es concloïa que la memòria, el 
reglament i el projecte presentats no contradiuen l’acord del Consell 
Metropolità, de 22 de desembre de 2020, on es va requerir als ajuntaments 
metropolitans no inclosos dins de l'àmbit del servei metropolità del cicle 
integral de l'aigua que gestiona ABEMCIA que, ateses les circumstàncies 
concurrents, continuessin garantint la prestació del servei d'abastament 
d'aigua en baixa en el seu municipi, en la forma que tinguessin determinada, 
mentre no es completés l'assumpció del mateix per part de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

5. El 3 de juny de 2021, amb registre núm. 2021/9044, es va notificar a aquest 
Ajuntament l’acord pres pel Consell Metropolità, de 25 de maig de 2021, en 
el que es prenia coneixement de l’expedient incoat i tramitat per 
l’Ajuntament de Ripollet, així com de l’informe de l'Àrea d'Ecologia-Direcció 
de Serveis del Cicle de l'Aigua, de 20 de maig de 2021, referent a la gestió 
de l’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de Ripollet.

6. El 16 de juliol de 2021, donat que la conformitat sol·licitada per l’Ajuntament 
de Ripollet no es podia considerar atorgada per l’acord pres pel Consell de 25 
de maig de 2021, doncs només es va prendre coneixement de l’expedient 
tramitat per l’Ajuntament de Ripollet, així com de l’informe de l’Àrea de 
d’Ecologia-Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua, però en cap cas es va 
autoritzar la gestió del servei, per part de l’Ajuntament, en la forma que 
aquest havia proposat, es va sol·licitar de nou que el Consell Metropolità 
donés la seva conformitat, mitjançant un acord, a l’expedient 
d’internalització del servei d’abastament d’aigua potable tramitat per aquest 
Ajuntament, per tal que el servei es gestionés, de manera estrictament 
transitòria i fins que es produís l’assumpció efectiva del servei per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per part del propi Ajuntament a través dels seu 
mitjà propi personificat “Genera, Mitjà Propi Ripollet, SL”.
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7. El 23 de febrer de 2022, atès que no s’havia obtingut resposta a l’escrit 
tramès el 16 de juliol de 2021 i, donada la situació de total inseguretat 
jurídica en la que es troba aquest Ajuntament en relació amb la prestació del 
servei d’abastament d’aigua potable, es va sol·licitar de nou la conformitat 
del Consell Metropolità, tot adjuntant un esborrany de conveni, per establir 
la cooperació de l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet per a la gestió del servei 
d’abastament d’aigua potable al municipi de Ripollet.

Fonaments de dret

1. L’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), disposa que 
l’Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en 
tots els procediments qualsevol que sigui la seva forma d’iniciació.

2. L’article 21.3 LPACAP, disposa que quan les normes reguladores dels 
procediments no fixin el termini màxim per resoldre i notificar, com és el 
cas, aquest serà de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud ha 
tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o òrgan competent 
per resoldre, en aquest cas, el 16 de juliol de 2021.

3. L’apartat 1 de l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, disposa que en els litigis entre 
administracions públiques no es podrà interposar recurs en via 
administrativa. No obstant això, quan una Administració interposi recurs 
contenciós administratiu contra una altra, podrà requerir-la prèviament 
perquè derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui 
l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada.

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

ACORDS

1. Requerir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb caràcter previ a la 
interposició del corresponent recurs contenciós administratiu, per tal que dicti 
resolució expressa sobre allò que es va sol·licitar per aquest Ajuntament el 16 de 
juliol de 2021 i que es va reiterar el 23 de febrer de 2022, això és que el Consell 
Metropolità doni la seva conformitat sobre la possibilitat de finalitzar l’expedient 
administratiu que es trobava en curs per a la internalització del servei 
d’abastament d’aigua potable tramitat per l’Ajuntament, per tal que el servei es 
gestionés, de manera estrictament transitòria i fins que es produís l’assumpció 
efectiva del servei per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per part del propi 
Ajuntament a través dels seu mitjà propi personificat “Genera, Mitjà Propi Ripollet, 
SL”.
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2. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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.

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

Codi Segur de Validació 97f3b76d19d048a3b7b527f2c9482079001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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