
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 2022/7
Caràcter: ordinària
Data: 15 de febrer de 2022
Horari: 10.06 a 10.15 hores 
Lloc: videoconferència

Assistents:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Altres assistents:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i 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:

1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Adhesió a l’Acord marc de subministrament de combustible, amb destinació 
a les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central 
de Subministraments (exp. CCS 2022 2).

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres 
de treball.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a allotjament de juny a novembre de 2021  
(exp. 2021/5872).

4.1.2. Prestació social econòmica, per a allotjament de maig a novembre de 2021 
(exp. 2022/274).

4.1.3. Prestacions socials econòmiques, d’urgència,  per a transport adaptat (exp. 
2022/124).

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Instal·lació pilones retràctils i banda reductora de velocitat al carrer Molí 
d’en Rata al costat oposat al número 16.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Desestimació recurs de reposició interposat, per la mercantil RIGEL OVER, 
SL, contra l’acord 7.1.4 de la junta de Govern Local, de 28 de desembre de 2021.
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*****

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. 6/2022, de 8 de febrer.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats:

 Del Decret d’Alcaldia 2021/2271, de 23 de desembre, pel qual es determina 
acceptar l’ajut econòmic per a la “remodelació poliesportiu municipal Ripollet, 
fase 1”, en el marc de la Línia de suport 1, projectes sostenibles, del Programa 
General d’inversions Ajuntament Ripollet, per un import de 1.591.905,27 €.

 Del Decret d’Alcaldia número 2022/172, de 31 de gener, pel qual s’aprova la 
determinació de l’oferta presentada per MIBA ARCHITECTS, SLP, amb NIF 
B66281320, com la millor oferta relació qualitat-preu en la licitació del 
concurs de projectes amb intervenció de jurat, que ha de regir la selecció de 
la proposta per a la redacció del projecte bàsic i executiu, i l’estudi de 
seguretat i salut, de les obres per a la construcció d’una residència per a la 
gent gran i centre de dia i el seu entorn, en la parcel·la situada entre les 
avingudes de Catalunya i Mediterrani i els carrers Puigmal i Barberà del 
Vallés, del municipi de Ripollet.

 Del Decret d’Alcaldia 2022/192, de 2 de febrer, pel qual  es determina aprovar 
la presentació de sol·licitud de suport tècnic, material, econòmic o de 
prestació directa del Catàleg de serveis 2022 de Diputació de Barcelona, en 
el marc de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023, per realitzar les actuacions 
en matèries (esports, cultura i patrimoni), relacionades amb l’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari.

 De l’aprovació de la Memòria-projecte del Programa Treball i Formació, en 
el marc del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), per a la contractació de 16 persones en les línies d’acció MG52, PRGC, 
PANP i línia d’acompanyament durant un període de 12 mesos a jornada 
completa, així com per a la realització de les accions formatives 
complementàries, a executar durant l’any 2022-2023. Sol·licitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant els models normalitzats, la 
subvenció de 353.001,60 euros.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Adhesió a l’Acord marc de subministrament de combustible, amb 
destinació a les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la 
Comissió Central de Subministraments (exp. CCS 2022 2).

Fets

1. El 24 de gener de 2022, el coordinador d’àmbit de Governança, emès informe 
de necessitat, de procedir a l’adhesió a l’Acord marc de subministrament de 
combustible, amb destinació a les entitats adherides al Sistema central 
d’adquisicions de la Comissió Central de Subministrament (exp. CCS 2022.2), 
per part de l’Ajuntament de Ripollet, en previsió de la necessitat de disposar 
de la provisió d’aquest subministrament.

2. La disposició addicional primera del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació de subministraments i dels 
serveis complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i altres organismes públics, es preveu que els 
organismes autònoms i les restants entitats de dret públic vinculades o 
dependents de l’Administració de la Generalitat, institucions i empreses 
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres 
administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya,  
puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels 
subministraments i servies de referència objecte d’adquisició centralitzada 
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d’adhesió que 
haurà de ser acceptada per acord de la Comissió Central de 
Subministraments, mitjançant la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació.

3. L’11 de juny de 2021, a l’empara de l’acord de la Comissió Central de 
Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la 
Secretaria tècnica d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis 
d’adhesió als Sistema central d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació 
de la seva vigència establerta a la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, l’Ajuntament de Ripollet ha manifestat explícitament la 
seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions de béns i 
serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de 
l’adhesió a totes les seves categories de subministraments i de serveis.

4. El 2 de juliol de 2021, la Comissió Central de Subministraments, va acordar 
l’aprovació de l’inici de l’expedient de l’Acord marc de subministraments de 
combustible (exp. CCS 2022 2), d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’Acord 
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marc del subministrament de combustible (exp. CCS 2022 2), i l’aprovació 
de l’expedient de contractació i l’obertura del procediment de licitació 
mitjançant la publicació dels corresponents anuncis de licitació. El president 
de la Comissió Central de Subministraments va resoldre l’aprovació dels plecs 
i la tramitació ordinària de l’expedient, mitjançant procediment obert i 
valoració de més d’un criteri, amb un valor estimat del contracte de 
79.496.531,70 €, així com l’aprovació de l’expedient de contractació i 
ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb 
tramitació ordinària de l’expedient i la seva adjudicació i valoració amb més 
d’un criteri mitjançant la publicació dels corresponents anuncis.  Finalitzat el 
termini de lliurament de les proposicions econòmiques, rebudes ofertes per 
part de les empreses licitadores següents:

Plica Empresa NIF Lots
1 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA A80298839 7 i 8
2 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA A28003119 1,2,3,4 i 5
3 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA A58415779 6 i 9
4 SOLRED, SA A79707345 1,2,3,4 i 5

5. El 5 de novembre de 2021, la Comissió Central de Subministrament, va 
acordar adjudicar l’Acord marc del subministrament de combustible (exp. 
CCS 2022 2) a les empreses següents, en haver presentat les ofertes 
econòmicament més avantatjoses:

 Lot núm. 1, subministrament de carburant, per a vehicles terrestres a la 
província de Barcelona, a la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA i 
SOLRED, SA.

 Lot núm. 2, subministrament de carburant, per a vehicles terrestres a la 
província de Tarragona, a la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA i 
SOLRED, SA.

 Lot núm. 3, subministrament de carburant, per a vehicles terrestres a la 
província de Lleida, a la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA i 
SOLRED, SA.

 Lot núm. 4, subministrament de carburant, per a vehicles terrestres a la 
província de Girona, a la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA i 
SOLRED, SA.

 Lot núm. 5, subministrament de carburant, per a vehicles terrestres 
d’estacions properes al Complex d’Egara (SAUC), a la COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA.

 Lot núm. 6, subministrament de carburant, per a vehicles nàutics, a la 
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA.
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 Lot núm. 7, subministrament de carburant, per a helicòpters dins 
d’estacions aeroportuàries alienes, a REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA.

 Lot núm. 8, subministrament de carburant, per a helicòpters, mitjançant 
transport terrestre, a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS, SA.

 Lot núm. 9, subministrament de carburant, per a grups electrògens i 
sistemes de calefacció, a la SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA.

Fonaments de dret

1. El contracte de l’Acord marc i els seus contractes basats tenen caràcter 
administratiu, i es regeixen per aquest Plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant, PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (en 
endavant, PPT), ambdós amb caràcter contractual, d’acord amb els articles 
122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector públic 
(LCSP). A més, es regeix per la normativa següent:

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

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (en endavant, DL 3/2016).

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (en endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot 
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment (en endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el Sistema 
de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

2. Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya, i per la seva normativa sectorial que 
resulti d’aplicació.

3. Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

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

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

ACORDS

1. Aprovar l’adhesió, per part de l’Ajuntament de Ripollet, a l’Acord marc de 
subministrament de combustible (exp. CCS 2022 2), per a la Generalitat de 
Catalunya i les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions (SCA), de la 
Comissió Central de Subministraments, atenent el que es disposa als antecedents 
del present informe, en previsió de les possibles necessitats de disposar del 
subministrament de carburant, per a vehicles terrestres, mitjançant el pagament 
amb targeta de banda magnètica,  i carburant per a grups electrògens i sistemes 
de calefacció que es puguin donar.

2. Notificar a la Comissió Central de Subministraments del Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.

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

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

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en 
centres de treball.

L’Ajuntament de Ripollet, ha formalitzat l’Acord de pràctiques amb el CEE Centre 
Formació i Treball Flor de Maig, amb l’objectiu de la realització de la formació 
pràctica en centres de treball, per a estudiants d’auxiliar en Treballs de Fusteria 
i Instal·lació de Mobles.

L’1 de febrer de 2022, la tècnica mig de Recursos Humans, emès informe tècnic 
favorable, en relació a l’aprovació de l’Acord de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball, per a estudiants d’auxiliar en Treballs de Fusteria 
i Instal·lació de Mobles, amb el Centre de Formació Flor de Maig, per a l’alumne 
Sr. DADES PROTEGIDES.

Aquest conveni no té cap cost per a l’Ajuntament.

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

ACORDS

1. Aprovar, la signatura de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en 
centres de treball per a estudiants d’auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació 
de Mobles, amb el Centre de Formació Flor de Maig, per a l’alumne Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb una durada de 180 hores, a partir del dia 23 de març de 2022 
i fins el 10 de juny de 2022.

2. Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni, 
sota la supervisió del tutor senyor DADES PROTEGIDES.

3. Notificar el present acord al Centre Flor de Maig.

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

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

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

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

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a allotjament de juny a novembre de 
2021  (exp. 2021/5872).

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 2020, 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 publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat, per a 
allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, des de juny fins al novembre (inclòs) de 
2021, a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, per un import total de 2.247,50 
euros.

2. Disposar, la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat, per a allotjament,  l’Hotel Grill Barberà, SA, 
des de juny fins al novembre (inclòs) de 2021, a nom de la senyora DADES 
PROTEGIDES, per un import total de 2.247,50 €.
 
PSE NIE EXP. NOM IMPORT FACTURA
65404 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 522,50 € 310637
65403 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 412,50 € 308789
65402 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 275,00 € 307365
65401 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 275,00 € 30572
65400 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 412,50 € 305701
65399 ****1977* 2007/301 DADES PROTEGIDES 350,00 € 303294

2.247,50 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 2.247,50 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost.

PSE EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA
65404 2007/301 522,50 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 310637
65403 2007/301 412,50 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 308789
65402 2007/301 275,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 307365
65401 2007/301 275,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 30572
65400 2007/301 412,50 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 305701
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65399 2007/301 350,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 303294
2.247,50 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

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

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

4.1.2. Prestació social econòmica, per a allotjament de maig a novembre 
de 2021 (exp. 2022/274).

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 
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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 
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 
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reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat per a 
allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, dels mesos de maig fins al novembre de 
2021, a nom del senyor DADES PROTEGIDES, per un import total de 3.850,00 
euros.

2. Disposar, la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat per a allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, 
dels mesos de maig fins al novembre de 2021, a nom del senyor DADES 
PROTEGIDES, per un import total de 3.850,00 €.

PSE NIF EXP. NOM IMPORT FACTURES
65407 ***7757** 2014/199 DADES PROTEGIDES 550,00 € 310640
65406 ***7757** 2014/199 DADES PROTEGIDES 550,00 € 30912
65405 ***7757** 2014/199 DADES PROTEGIDES 2.750,00 € 301707, 302657, 

304873, 306303 i 
307713

3.850,00 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 3.850,00 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost.

PSE EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURES
65407 2014/199 550,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 310640
65406 2014/199 550,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 30912
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65405 2014/199 2.750,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 301707, 302657, 
304873, 306303 i 
307713

3.850,00 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

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

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

4.1.3. Prestacions socials econòmiques, d’urgència,  per a transport 
adaptat (exp. 2022/124).

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, 
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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 
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 
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tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat per a  
transport adaptat, per un import total de 15.408,63 €.

2. Disposar, la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat per a  transport adaptat, a favor de les persones 
interessades següents, per un import total de 15.408,63 €.

NÚM. NIF EXP. NOM IMPORT FACTURA
65417 ***7372** 2003/303 DADES PROTEGIDES 5.773,63 € 3/000624

3/000631
3/000690
3/000799
3/000856
3/000906
3/000957

65418 ***0242** 2004/046 DADES PROTEGIDES 5.400 € 3/000629
3/000691
3/000798
3/000857
3/000907
3/000955
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3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 15.408,63 €, de l’aplicació pressupostària 
301-48007-2313 ajudes de transport adaptat, del vigent Pressupost.

NÚM. NIF INTERESSAT EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA
65417 ***7372** 2003/303 5.773,63 € A62867098 CC AGERID, SA 3/000624

3/000631
3/000690
3/000799
3/000856
3/000906
3/000957

65418 ***0242** 2004/046 5.400 € A62867098 CC AGERID, SA 3/000629
3/000691
3/000798
3/000857
3/000907
3/000955

65419 ***7057** 2018/224 4.235 € A62867098 CC AGERID, SA 3/000630
3/000692
3/000742
3/000797
3/000858
3/000908
3/000956

15.408,63 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

65419 ***7057** 2018/224 DADES PROTEGIDES 4.235 € 3/000630
3/000692
3/000742
3/000797
3/000858
3/000908
3/000956

15.408,63 €
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mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Instal·lació pilones retràctils i banda reductora de velocitat al carrer 
Molí d’en Rata al costat oposat al número 16.

Fets

1. El 4 de novembre de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, amb número de 
registre d’entrada 21-18560, registre de la  Policia Local 1193/21, va sol·licitar 
realitzar estudi de senyalització al carrer Molí d’en Rata costat oposat al 
número 16, direcció a la carretera de Santiga, degut als excessos de velocitat 
a l’arribar al pas de vianants i carril bici existent.

2. La Prefectura de la Policia Local, va efectuar una proposta, consistent en 
l’eliminació d’un estacionament en línia, la instal·lació de tres pilones 
retràctils i una banda de reducció de velocitat al carrer Molí d’en Rata al 
costat oposat del número 16, al costat dret segons el sentit de la marxa en 
direcció a la carretera de Santiga i abans d’arribar al carril bici existent, amb 
motiu de la problemàtica existent actualment amb els excessos de velocitat 
dels vehicles i la falta de visibilitat del vianants i conductors de bicicletes i/o 
vehicles de mobilitat personal (VMP), per tal de garantir la seguretat 
d’aquests últims.

3. El 4 de febrer de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Eliminar, un estacionament en línia i instal·lar tres pilones retràctils verticals 
de PVC o Poliuretà, al carrer Molí d’en Rata al costat oposat del número 16.

Aquestes, es reforçaran amb una marca longitudinal continua de color groga, a 
la calçada paral·lel.la a la vorera.

S’instal·larà una banda de reducció de velocitat al carrer a la direcció abans 
esmentada, al costat dret segons el sentit de la marxa en direcció a la carretera 
de Santiga, abans d’arribar al carril bici existent, amb motiu de la problemàtica 
existent actualment amb els excessos de velocitat dels vehicles i la falta de 
visibilitat del vianants i conductors de bicicletes i/o vehicles de mobilitat 
personal (VMP), per tal de garantir la seguretat d’aquests últims, tal com s’indica 
en l’informe tècnic i croquis emès per l’inspector cap de la Policia Local.

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

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

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Desestimació recurs de reposició interposat, per la mercantil RIGEL 
OVER, SL, contra l’acord 7.1.4 de la Junta de Govern Local, de 28 de 
desembre de 2021.

Fets 

1. El 29 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar 
l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres del 
Projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica: 
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obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, així 
com aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques i la resta de documents i informes que l’integren.

2. El 27 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar requerir a la 
mercantil RIGEL OVER, SL, com a licitador que havia presentat l’oferta amb 
la millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils 
aportés la documentació indicada en la clàusula 30.2 del Plec de clàusules 
administratives que regeixen la present licitació (en endavant PCAP), tot 
advertint-la que, en cas de no fer-ho, s’entendria que havia retirat la seva 
oferta i es procediria a exigir-li el 3 % del pressupost de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat.

3. El 12 de maig de 2021, la Mesa de contractació, comprovà que la mercantil 
Rigel Over, SL, havia incorregut en falsedat en efectuar una declaració 
responsable, doncs havia afirmat que disposava en la seva plantilla de dues 
persones joves en recerca d’ocupació i d’una altra persona amb diversitat o 
discapacitats quan no era cert i, per aquest motiu, va acordar proposar a 
l’òrgan de contractació excloure de la licitació la mercantil Rigel Over, SL.

4. El 18 de maig de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar excloure de la 
licitació a la mercantil Rigel Over, SL, per haver incorregut en falsedat en 
efectuar la declaració responsable referent als mitjans humans dels que 
disposava per adscriure a l’execució del contracte.

5. El 26 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar iniciar 
expedient per a la imposició, a la mercantil RIGEL OVER, SL, amb NIF 
B64460738, d’una penalitat de 14.926,47 €, corresponent al 3 % del 
pressupost base de licitació, conforme disposa l’article 150.2 LCSP, en no 
haver complimentat adequadament el requeriment efectuat per acord de la 
Junta de Govern Local, de 27 d’abril de 2021, havent-se d’entendre que ha 
retirat la seva oferta amb les conseqüències previstes en l’esmentat article, 
d’acord amb l’informe emès per la TAG de Serveis Jurídics, de 25 de juny de 
2021.

6. El 3 de novembre de 2021, la mercantil Rigel Over, SL, presentà un escrit 
d’al·legacions contra l’anterior acord tot manifestant que l’incompliment 
efectuat no es troba dins de cap dels supòsits tipificats en l’art. 150.2 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que aquest 
no és un incompliment total i greu, pel que considera que no li és aplicable 
l’esmentat precepte legal.

7. El 28 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar desestimar 
les al·legacions presentades per la mercantil Rigel Over, SL, d’acord amb 
l’informe emès per la TAG dels Serveis Jurídics, de 22 de novembre de 2021, 
així com considerar retirada injustificadament l’oferta de la mercantil Rigel 

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

Codi Segur de Validació 51846f4971ca49cdb65664cdc513a28b001

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

22
/0

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Over, SL, tot imposant una penalitat per import de 14.926,47 €, 
corresponent al 3 % del pressupost base de licitació, en base a allò que 
disposa l’article 150.2 LCSP.

8. El 13 de gener de 2022, la mercantil Rigel Over, SL, va presentar un recurs 
de reposició contra l’acord 7.1.4 de la Junta de Govern Local, de 28 de 
desembre de 2021.

9. El 3 de febrer de 2022, s’ha emès informe jurídic, per la TAG de Serveis 
Jurídics, que es transcriu a continuació del tenor literal següent:

<<Antecedents de fet

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de desembre de 2020, va 
acordar aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació 
d’obres del projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica: 
obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, així com 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 
tècniques i la resta de documents i informes que l’integren.

Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’abril de 2021, va acordar 
requerir a la mercantil RIGEL OVER, SL, com a licitador que havia presentat l’oferta 
amb la millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de set dies hàbils 
aportés la documentació indicada en la clàusula 30.2 del Plec de Clàusules 
Administratives que regeixen la present licitació (en endavant PCAP), tot advertint-
la que, en cas de no fer-ho, s’entendria que havia retirat la seva oferta i es procediria 
a exigir-li el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

Val a dir que contra d’aquest acord, notificat en data 28 d’abril de 2021, no es va 
presentar cap tipus d’al·legació.

Tercer.- La Mesa de Contractació, en sessió de data 12 de maig de 2021, comprovà 
que la mercantil Rigel Over, SL, havia incorregut en falsedat en efectuar una 
declaració responsable, doncs havia afirmat que disposava en la seva plantilla de 
dues persones joves en recerca d’ocupació i d’una altra persona amb diversitat o 
discapacitats quan no era cert i, per aquest motiu, va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació excloure de la licitació la mercantil Rigel Over, SL.

El personal que la mercantil Rigel Over, SL, havia d’adscriure a l’execució del 
contracte, segons la seva declaració responsable, li va suposar 6 punts en la 
valoració de la seva oferta, els quals van ser determinants en la proposta com a 
adjudicatària del contracte.

Quart.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de maig de 2021, va acordar 
excloure de la licitació a la mercantil Rigel Over, SL, per haver incorregut en falsedat 
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en efectuar la declaració responsable referent als mitjans humans dels que 
disposava per adscriure a l’execució del contracte.

Cinquè.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’octubre de 2021, va 
acordar iniciar expedient per a la imposició, a la mercantil RIGEL OVER, SL, amb NIF 
B64460738, d’una penalitat de 14.926,47 €, corresponent al 3 % del pressupost 
base de licitació, conforme disposa l’article 150.2 LCSP, en no haver complimentat 
adequadament el requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local, de 27 
d’abril de 2021, havent-se d’entendre que ha retirat la seva oferta amb les 
conseqüències previstes en l’esmentat article, d’acord amb l’informe emès per la 
TAG de Serveis Jurídics, de 25 de juny de 2021.

Sisè.- En data 3 de novembre de 2021, la mercantil Rigel Over, SL, presentà un escrit 
d’al·legacions contra l’anterior acord tot manifestant que l’incompliment efectuat 
no es troba dins de cap dels supòsits tipificats en l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), i que aquest no és 
un incompliment total i greu, pel que considera que no li és aplicable l’esmentat 
precepte legal.

Setè.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de desembre de 2021, va 
acordar desestimar les al·legacions presentades per la mercantil Rigel Over, SL, 
d’acord amb l’informe emès per la TAG dels Serveis Jurídics, de 22 de novembre de 
2021, així com considerar retirada injustificadament l’oferta de la mercantil Rigel 
Over, SL, tot imposant una penalitat per import de 14.926,47 €, corresponent al 3 % 
del pressupost base de licitació, en base a allò que disposa l’article 150.2 LCSP.

Vuitè.- En data 13 de gener de 2022, la mercantil Rigel Over, SL, va presentar un 
recurs de reposició contra l’anterior acord.

Consideracions jurídiques

Primera.- Impugnació indirecta del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (en endavant PCAP)

La recurrent al·lega, en el seu recurs de reposició i per primera vegada des de què va 
iniciar l’expedient de contractació, que la clàusula 13 del PCAP no s’ajusta a dret, 
doncs considera que el criteri d’adjudicació número 3 no està vinculat a l’objecte del 
contracte. Tanmateix considera que la clàusula 30.2 del PCAP tampoc s’ajusta a dret 
doncs estima que va més enllà del que preveu l’article 150.2 de la LCSP, quan aquest 
article representa un numerus clausus.

Recordem que el PCAP va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 
29 de desembre de 2020. Aquesta aprovació es va publicar al perfil de contractant 
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de l’Ajuntament de Ripollet en data 18 de gener de 2021 i l’ara recurrent va 
presentar la seva oferta en data 8 de febrer de 2021.

En la seva oferta Rigel Over, SL, adjunta el model contingut a l’annex V del PCAP, 
referent al personal del que disposa l’empresa, que reuneixi els requisits que preveu 
el criteri núm. 3 de la clàusula 13 del PCAP. És de fer notar aquí que la recurrent no 
només presenta la seva oferta indicant que disposa d’una sèrie de personal que li 
atorgarà 6 punts dels 15 que es podien obtenir amb l’aplicació d’aquest criteri, sinó 
que aquesta puntuació va ser determinant per tal que fos proposada per a 
l’adjudicació del contracte.

En data 27 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local va acordar requerir la mercantil 
Rigel Over, SL, donant compliment a allò que es disposa a l’article 150.2 de la LCSP, 
com a licitador que havia presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, per 
tal que en el termini de set dies hàbils aportés la documentació indicada en la 
clàusula 30.2 PCAP, entre la que hi ha la següent documentació quant a l’adscripció 
de mitjans personals:

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

 Grup b): Certificat DONO més informe de vida laboral. 
 Grup c): El llibre de família i potser un certificant d’empadronament
 Grup d): DNI
 Grup e): Certificats acreditatius

La recurrent, no només tampoc impugna en aquest moment el PCAP, tant pel que fa 
a la seva clàusula 13 com pel que fa a la clàusula 30.2, sinó que en data 7 de maig 
de 2021 va presentar una sèrie de documentació amb la intenció de resultar 
adjudicatària del contracte.

Una vegada comprovat per la Mesa de Contractació que la recurrent no acreditava 
els mitjans personals que en la seva oferta havia declarat que disposava i que, per 
altra banda, havien propiciat que fos proposat com a adjudicatària, la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 26 d’octubre de 2021, va acordar iniciar expedient 
per a la imposició, a la mercantil RIGEL OVER, SL, d’una penalitat de 14.926,47 €, 
corresponent al 3 % del pressupost base de licitació, conforme disposa l’article 150.2 
LCSP, en no haver complimentat adequadament el requeriment efectuat per acord 
de la Junta de Govern Local, de 27 d’abril de 2021, havent-se d’entendre que havia 
retirat la seva oferta amb les conseqüències previstes en l’esmentat article.

Contra l’anterior acord, la recurrent presentà un escrit d’al·legacions i tampoc en 
aquell moment va impugnar cap clàusula del PCAP. No és fins arribar en seu de 
recurs de reposició que, sorprenentment, la recurrent impugna dues clàusules del 
PCAP, advertint que aquestes no estan ajustades a dret.
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L’article 139.1 de la LCAP disposa que “Las proposiciones de los interesados deberán 
ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad 
de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna...”

Així doncs, la impugnació indirecta dels plecs no s’admet ni a la normativa europea 
ni a la normativa nacional. No obstant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a 
partir de la sentència e Vigilo (C-538/13) de 12 de març, admet amb caràcter 
excepcional, la impugnació indirecta dels plecs quan el seu contingut resulti 
absolutament obscur o incomprensible, fins i tot, per a un licitador informat i 
diligent, excepció que en el present cas no ha estat, ja no només justificada, sinó ni 
tant sols al·legada per la recurrent.

Per tot l’esmentat la tècnica que subscriu considera que no es pot admetre la 
impugnació indirecta dels plecs en virtut del que disposa l’article 139.1 de la LCSP, 
així com de conformitat amb la jurisprudència del TJUE.

Segona.- Inexistència d’un dels supòsits constitutius de retirada 
injustificada de l’oferta

La recurrent al·lega de nou que la consideració de l’incompliment que motiva el 
present expedient com a retirada injustificada de l’oferta, no es troba dins de cap 
dels supòsits previstos a l’article 150.2 de la LCSP. Quant a aquest argument em 
remeto al que ja es va informar en data 22 de novembre de 2021, doncs no s’aporta 
cap argument nou.

Per altra banda ara discuteix el procedir de la Mesa de Contractació, ja que considera 
que una vegada oberts els sobres i abans d’atorgar la puntuació corresponent a cada 
licitador, la Mesa hauria d’haver-lo requerit per tal que acredités que allò que havia 
declarat responsablement era realment cert i, una vegada comprovada la veracitat 
de la declaració, atorgar la puntuació corresponent a cada licitador.

Val a dir que l’actuació de la Mesa de Contractació es va ajustar a allò que disposa 
l’article 150 de la LCSP. A més, l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú, regula els efectes de les declaracions 
responsables, els quals es produeixen des de la seva presentació, per tant, 
l’Administració ha de confiar que allò consignat en una declaració responsable per 
part del licitador és cert. Tampoc té cap sentit l’argument que cal procedir a les 
exclusions corresponents abans de dur a terme la puntuació de les ofertes, més quan 
la pròpia Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, en la seva Circular d’1 d’octubre, entén que després d’excloure les ofertes 
que es declarin anormals o desproporcionades, prèvia tramitació del procediment 
corresponent, no cal fer una nova valoració ni classificació de les ofertes, sinó que el 
que és procedent és adjudicar el contracte a l’oferta més ben classificada. Hom entén 
que és extrapolable aquest criteri a qualsevol exclusió, sigui pel motiu que sigui.
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CONCLUSIONS

De tot l’exposat la tècnica que subscriu considera que no es pot estimar el recurs de 
reposició interposat per la mercantil Rigel Over, SL, doncs no ha aportat cap 
argument que desvirtuï el que va acordar l’òrgan de contractació en sessió de data 
28 de desembre de 2021.

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu sense perjudici d’altre opinió millor 
fonamentada en dret.>>

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

ACORDS

1. Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil Rigel Over, SL, en 
base als fonaments de dret de l’informe jurídic emès per la TAG de Serveis 
Jurídics, de 3 de febrer de 2022.

2. Notificar el present acord a la mercantil Rigel Over, SL.

3. Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta 
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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