
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 2022/19
Caràcter: ordinària
Data: 17 de maig de 2022
Horari: 10.10 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

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

Absents:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

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 de factures, tramitació OFI 2a quinzena març 2022, relació 
202220000201R.

3.1.2. Primera pròrroga del contracte administratiu de subministrament i serveis 
per a l’adquisició, implantació i manteniment de la Plataforma integral de 
tramitació d’expedients electrònics de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei auxiliar de vigilància per l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.4. Contracte basat en l’Acord marc pel subministrament de combustible de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 
2022.2).

3.1.5. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la licitació del 
contracte administratiu de serveis de primera acollida i assessorament jurídic en 
temes d’estrangeria (SAIR-Servei d’Acollida Immigració de Ripollet), dins de 
l’àmbit de Drets Socials, Igualtat i Vida, de la Regidoria d’Inclusió de l’Ajuntament 
de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Aprovació del pagament de l’aportació municipal al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment del turisme.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’un edifici 
unifamiliar per a la creació de dos habitatges (en total) independents (exp. 
2020/7035).
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5.2. Serveis Municipals i Municipalització:

5.2.1. Concessió títol funerari, columbari núm. 38 del cementiri municipal de 
Ripollet.

5.2.2. Concessió dret funerari, columbari núm. 42 del cementiri municipal de 
Ripollet.

Urgència:

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per urgència puntual, d’allotjament 
residencial en situacions de risc greu (exp. 2022/1286).

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a medicaments (exp. 2022/1182).

*****

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. 2022/18, de 10 de maig.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/618, de 8 d’abril, pel qual es va aprovar l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives, per a la celebració de la competició comarcal de 
gimnàstica rítmica el d23 d’abril de 2022. Cessió que està exempta de taxa, 
per tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, tot i que haurà de formular-
se liquidació de la taxa corresponent a neteja, per un import total de 231,40 
euros.

 2022/666, de 19 d’abril, pel qual es va aprovar la liquidació d’abonaments al 
poliesportiu municipal del mes març de 2022, per un import total de 
3.163,70 €.

 2022/762, de 2 de maig, pel qual es va aprovar la Memòria tècnica i 
econòmica del Programa Orienta, i es va sol·licitar la subvenció, per import 
de 78.290,41 €, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
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 2022/764 de 2 de maig, pel qual es va aprovar la cessió d’ús del pati del 
Centre Cultural de Ripollet, a la Sra. DADES PROTEGIDES (en nom i 
representació del gimnàs Irene Gim), per a la Celebració del 30 aniversari del 
gimnàs, el 14 de maig de 2022, per un període de 2 hores, i la liquidació del 
preu públic corresponent, per un import total de 321,30 €.

 2022/766, de 2 de maig, pel qual es va aprovar la Memòria del Programa 
Emprèn Cat, que inclou la descripció detallada de les actuacions que 
configuren el Pla de treball que servirà per impulsar i donar suport a 
l'emprenedoria, i es sol·licitar la subvenció, per import de 60.000,00 €, al 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, tramitació OFI 2a quinzena març 2022, 
relació 202220000201R.

Fets

1. Resten pendents d’aprovació, les factures presentades que figuren incloses 
en la relació d’obligacions 202220000201R, de 6 de maig del 2022, per un 
import total de 7.655,51 €.

2. El 12 d’abril de 2022, es tramiten les sol·licitud d’informes, segons el previst 
a la Instrucció núm. 1/2021 de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
Ripollet, relativa a l’omissió de la funció interventora.

3. Durant el període comprés entre el 4 i 6 de maig de 2022, es reben els 
informes justificatius per part de les àrees gestores, donant així conformitat 
a les factures corresponents de cada àmbit.

Fonaments de dret

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

2. L’article 69 de les Bases d’execució del Pressupost del 2022 i l’article 28 del 
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local, on es manifesta que en 
els casos en que la funció interventora fos preceptiva i s’hagués omès, no es 
podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir 
favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui 
l’esmentada omissió.
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3. En l’exercici de control intern, segons els articles 213 i següents del Real 
Decret legislatiu 2/2004, es posa de manifest l’omissió de la funció 
interventora.

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

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

ACORDS

1. Acordar la continuïtat del procediment.

2. Aprovar la relació de les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en 
curs, que figuren incloses en la relació d’obligacions 202220000201R, de 6 de 
maig del 2022, per un import total de 7.655,51 €.

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

3.1.2. Primera pròrroga del contracte administratiu de subministrament i 
serveis per a l’adquisició, implantació i manteniment de la Plataforma 
integral de tramitació d’expedients electrònics de l’Ajuntament de 
Ripollet.

Fets

1. El 13 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local, va acordar l’aprovació de 
l’inici de la licitació del contracte de subministrament i serveis per a 
l’adquisició, implantació i manteniment de la Plataforma integral de 
tramitació d’expedients electrònics de l’Ajuntament de Ripollet, el Patronat 
Municipal de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació (PMO), el Patronat 
Municipal de Cultura (PMC) i el Patronat Municipal d’Esports (PAME), 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, aprovant els plecs de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que 
el regeixen (PPT) i la resta de documentació integradora de l’expedient 
administratiu (exp. 18-2-X-219).

2. El 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local, va acordar l’adjudicació del 
contracte indicat a l’empresa AYTOS Soluciones Informáticas, S.L.U., amb NIF 
B41632332, per un import de 122.208,00 € que, més l’IVA corresponent de 
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25.663,68 €, resulta un total de 147.871,68 €, per un període de 4 anys a 
comptar des de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues d’un any cadascuna.

3. El desglossament del preu del contracte va ser el següent:

 L’import de 77.208,00 €, IVA exclòs, corresponent a la part del 
subministrament, implantació i manteniment del primer any.

 L’import de 15.000,00 €, IVA exclòs, corresponent a la part del 
manteniment del segon any.

 L’import de 15.000,00 €, IVA exclòs, corresponent a la part del 
manteniment del tercer any.

 L’import de 15.000,00 €, IVA exclòs, corresponent a la part del 
manteniment del quart any.

4. El 30 de maig de 2018, es va formalitzar el contracte.

5. El 10 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local, va acordar la 
modificació del contracte, amb la implantació i arrendament d’un nou portal 
tributari i d’integració amb l’ORGT, suposant un increment de 55.368,80 € 
que, més l’IVA corresponent, van conformar la quantitat total de 66.996,25 
euros. La despesa generada per aquesta ampliació va suposar un increment 
puntual, que es va assumir dins d’aquell mateix exercici, però sense que 
suposés cap quota de manteniment addicional pels exercicis futurs.

6. El 17 de març de 2022, l’entitat AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., 
ha presentat instància, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, que 
consta incorporada a l’expedient administratiu, sol·licitant la primera 
pròrroga del contracte indicat, pel període d’un any des del 30 de maig de 
2022 al 29 de maig de 2023.

7. El 25 de març de 2022, la tècnica d’Organització i responsable del contracte, 
va emetre informe, incorporat en l’expedient administratiu, constatant que 
el servei s’està prestant de manera satisfactòria i amb compliment ajustat 
als plecs que regeixen la contractació, que persisteix la necessitat de disposar 
del servei de manteniment del plataforma contractada, i per tant proposant 
la contractació de la primera pròrroga del contracte, pel termini d’un any, en 
les mateixes condicions en què es troba actualment el contracte.

Fonaments de dret

1. Que al moment de l’aprovació de l’inici del procediment i dels plecs de 
clàusules que el regien (13 de febrer de 2018), estava vigent el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, TRLCSP.
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A aquests efectes la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, –LCSP–, vigent actualment, 
disposa que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a la 
seva entrada en vigor es regiran per la normativa anterior, en aquest cas el 
TRLCSP.

La pròrroga dels contractes la trobem regulada a diferents preceptes de 
l’esmentat text legal. Així doncs:

“Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la 

duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
mismas.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la 
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

3. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que 
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes

4. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”.

“Artículo 303. Duración.
1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a 

cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el 
mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o 
conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de 
servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada 
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico 
competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma 
genérica, para ciertas categorías.

2. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en este Título 
que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener 
un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de 
duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos 
relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá 
al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato 
complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo 
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causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la 
ejecución del correspondiente contrato de obras.
Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo 
objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o 
prestaciones objeto del contrato principal.

3. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la 
duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.

4. Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de 
obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del 
contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder 
a la liquidación de las obras.”.

2. En el Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP, que 
regeix el contracte, en allò relatiu a la pròrroga realitza la previsió següent:

“6. Termini del contracte i pròrroga.
(Article 23 i 303 TRLCSP).

Tindrà una durada de QUATRE ANYS a comptar des de la signatura del contracte, 
previsiblement al mes de juny de 2018.

Es preveu la possibilitat de celebrar dues pròrrogues, d’un any cadascuna. Caldrà  
l’adopció de l’acord exprés per part de l’ajuntament al respecte.

En el cas que l’adjudicatària no tingués la voluntat de prorrogar la vigència, haurà 
d’avisar a l’ajuntament amb vuit mesos d’antelació a la data en la que acabaria la 
vigència del contracte, indicant que donaria per finalitzat el mateix amb el transcurs 
del temps establert –durada inicial o primera pròrroga-.

Les comunicacions a les que s’ha fet menció han de ser per mitjà fefaent de la 
tramesa, del contingut i de la recepció de les mateixes, per les dues parts 
(ajuntament i adjudicatària).”.

3. La disposició addicional segona, Normes específiques per a la contractació a les 
Entitats Locals del TRLCSP, segons la qual correspon als alcaldes i presidents 
de les entitats locals les adjudicacions quan el seu valor no superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions, essent 
competència del Ple Municipal la resta dels contractes.

4. La disposició addicional segona del TRLCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.
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Per tot el que s'ha exposat abans, 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 primera pròrroga del contracte 
administratiu de subministrament i serveis per a l’adquisició, implantació i 
manteniment de la Plataforma integral de tramitació d’expedients electrònics de 
l’Ajuntament de Ripollet.

2. Aprovar, la primera pròrroga d’un any del contracte de referència, a comptar 
des del dia 30 de maig de 2022 fins el dia 29 de maig de 2023, ambdós inclosos, 
d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics i administratius que 
regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el seu dia per l’entitat 
mercantil AYTOS Soluciones Informáticas, S.L.U., amb NIF B41632332, amb les 
condicions en què es troba actualment el contracte, per l’import de manteniment 
anual de 15.000,00 €, IVA exclòs.

3. Aprovar, la disposició de despesa derivada d’aquesta pròrroga, per import de 
total de 15.000,00 €, més l’import de 3.150,00 en concepte d’IVA, fent un total 
de 18.150,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502.920.20601 
Manteniment aplicacions de tercers.

4. Declarar la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2022 i 2023, amb 
els imports següents:

Any 2022 (7 mesos, de juny a desembre, ambdós inclosos): 8.750,00 €, més la 
quantitat de 1.837,50 € en concepte d’IVA, resultant un import total de 
10.587,50 €.
Any 2023 (5 mesos, de gener a maig, ambdós inclosos): 6.250,00 €, més la 
quantitat de 1.312,50 € en concepte d’IVA, resultant un import total de 7.562,50 
euros.

El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).

5. Notificar al contractista l’acord adoptat.

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

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

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

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

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei auxiliar de vigilància per l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 14 de febrer de 2022, la coordinadora de Drets Socials, va emetre informe, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu, justificant la 
necessitat del servei de control d’accessos, vigilància i seguretat amb 
destinació als equipaments municipals de Cultura i Drets Socials de 
l’Ajuntament de Ripollet, per a garantir la protecció dels espais i recursos a 
les instal·lacions amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir d’uns 
equipaments segurs i de qualitat.

2. El 15 de març de 2022, la coordinadora de Drets Socials, va emetre informe 
amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària, que consta 
incorporat en l’expedient administratiu.

3. L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual 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.
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4. El Departament de Contractació, ha elaborat el Plec de clàusules 
administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de prescripcions 
tècniques –PPT– ha estat redactat per part de la coordinadora de Drets 
Socials,  quin tenor i documentació conformen l’expedient administratiu de 
licitació i posterior contracte administratiu, donant compliment als articles 
122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

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

CPV 79714000–2 SERVEIS DE VIGILÀNCIA
CPV 79710000–SERVEI DE SEGURETAT
CPV  79713000–5 SERVEI DE GUARDIA DE SEGURETAT

Fonaments de dret 

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

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 
182.952,00 euros.

3. 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.

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

5. 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.
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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, 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 auxiliar de vigilància, control 
d’accessos i seguretat destinat als equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Ripollet, principalment als edificis de Cultura i Drets Socials.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
vigilància destinat als equipaments municipals, principalment als edificis de 
Cultura i Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet, quines prestacions estan 
genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts a 
l’expedient administratiu.

3. Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 301-231-227992 Contracte seguretat i accessos Drets Socials, del 
Pressupost municipal.

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

Any 2022: 7 mesos de juny a desembre, despesa de 24.255,00 €, més l’IVA de 
5.093,55 €, sent un total de 29.348,55 €.
Any 2023: 12 mesos de gener a desembre, despesa de 41.580,00 €, més l’IVA 
de 8.731,80 €, sent un total de 50.311,80 €.
Any 2024: 5 mesos de gener a maig, despesa de 17.325,00€, més l’IVA de 
3.638,25 €, sent un total de 20.963,25 €.

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.
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7. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

President: L’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: La secretària de l’Ajuntament, l’interventor de l’Ajuntament i un tècnic 
d’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament, o bé les persones que els puguin 
substituir.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

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

3.1.4. Contracte basat en l’Acord marc pel subministrament de 
combustible de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat 
de Catalunya (exp. CCS 2022.2).

Fets

1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de 
Subministraments, gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de 
béns i serveis.

2. El 27 de maig de 2021, l’Ajuntament en Ple, va aprovar la permanència de 
l’Ajuntament de Ripollet en el Sistema Central d’Adquisicions de Béns i 
Serveis, subscrit amb la Comissió Central de Subministraments (CCS) de la 
Generalitat de Catalunya.

3. 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 
marc del subministrament de combustible (exp. CCS 2022 2).

4. 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.
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 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.

 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.

5. El 15 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’Adhesió de 
l’Ajuntament de Ripollet a l’Acord marc per al subministrament de 
combustible de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat 
de Catalunya (exp. CCS 2022 2), segons consta a l’expedient administratiu 
exp. 2022-234.

6. El coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, el coordinador d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari i l’inspector cap de la Policia Local, com a 
responsables dels vehicles en ús per l’Ajuntament, així com la cap d’Educació, 
en relació al subministrament de gasoil per la calefacció de l’edifici Casa 
Natura, actualment destinat a escola, han manifestat, segons consta als 
informes incorporats en l’expedient, que és necessària la provisió de 
combustible i, en conseqüència, es troba adient procedir a les contractacions 
basades corresponents.

Segons l’establert a l’annex núm. 10 del PCAP, d’acord amb la previsió de 
l’article 220 de la LCSP, aquests encàrrecs directes no requereixen licitació 
posterior, ja que les condicions d’execució material i el preu de referència 
que cada empresa aplicarà als encàrrecs han estat tancades i fixades per a 
cada lot en el procediment de licitació de l’Acord marc.

Així doncs, procedeix la contractació basada directa següent:

 Lot núm. 1: vehicles terrestres per la província de Barcelona, a l’empresa 
SOLRED, SA, amb NIF A79707345.
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 Lot núm. 9: subministrament de carburant per a grups electrògens i 
sistemes de calefacció, a l’empresa PETROCAT, SA, amb NIF A58415779.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la 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 de 2014, que regulen 
l’inici i contingut i l’aprovació de l’expedient de contractació.

2. D’acord amb el que disposen els articles 131, 135 i 220 de la referida Llei 
9/2017, de 8 de novembre, que regulen, el procediment d’adjudicació, la 
publicitat de la licitació i el procediment de subscripció d’acords marc.

3. Article 7.1 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i 
competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis 
complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat 
i altres organismes públics, que estableix que la Comissió Central de 
Subministraments és l’òrgan de contractació de productes, béns mobles i 
serveis de referència que es declarin de contractació centralitzada.

4. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc de subministrament de combustible, aprovats per la 
Comissió Central de Subministraments, de 17 d’octubre de 2021, publicats al 
Perfil de contractant de l’entitat.

5. La disposició addicional segona del TRLCSP, 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 contractació basada en l’adhesió a l’Acord marc per al 
subministrament de combustible de la Comissió Central de Subministraments de 
combustible (exp. CCS 2022 2), d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regulen.

2. Adjudicar, el Lot núm. 1: subministrament de carburant per a vehicles 
terrestres de la província de Barcelona, a l’empresa SOLRED, SA, amb NIF 
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A79707345, amb una vigència d’un (1) any, amb possibilitat de tres pròrrogues 
d’un (1) any cadascuna, per un import de 48.099,17 €, més l’IVA de 10.100,83 €, 
resultant una despesa total de 58.200,00 € (IVA inclòs), per l’any de durada 
inicial del contracte.

3. Aprovar, l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual del Lot 
núm. 1: subministrament de carburant per a vehicles terrestres de la província 
de Barcelona, de la contractació basada en l’adhesió a l’Acord marc per al 
subministrament de combustible de la Comissió Central de Subministraments de 
combustible (exp. CCS 2022 2), ascendent a 58.200,00 € (IVA inclòs), amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries d’acord amb el desglossament següent:

403.153.22103–Combustible de vehicles:
Any 2022: 8 mesos (maig a desembre), despesa de 20.385,67 €, més l’IVA de 
4.280,99 €, resultant una despesa total de 24.666,67 € (IVA inclòs).
Any 2023: 4 mesos (gener a abril), despesa de 10.192,84 €, més l’IVA de 
2.140,50 €, resultant una despesa total de 12.333,33 € (IVA inclòs).

306.130.22103–Combustible de vehicles Policia Local:
Any 2022: 8 mesos (maig a desembre), despesa d’11.019,28 €, més l’IVA de 
2.314,05 €, resultant una despesa total de 13.333,33 € (IVA inclòs).
Any 2023: 4 mesos (gener a abril), despesa de 5.509,64 €, més l’IVA de 1.157,02 
euros, resultant una despesa total de 6.666,67 € (IVA inclòs).

602.342.22103–Subministrament carburant Esports:
Any 2022: 8 mesos (maig a desembre), despesa de 661,16 €, més l’IVA de 
138,84 euros, resultant una despesa total de 800,00 € (IVA inclòs).
Any 2023: 4 mesos (gener a abril), despesa de 330,58 €, més l’IVA de 69,42 €, 
resultant una despesa total de 400,00 € (IVA inclòs).

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris. La despesa real 
quedarà limitada a allò que resulti del preu unitari i dels subministraments 
efectivament realitzats.

Així mateix, d’acord amb l’apartat 9 de l’Annex núm. 10 del PCAP que regeix la 
present licitació, serà causa de modificació l’alteració de fins a un 15 % del 
consum previst inicialment, per a cada lot per cadascun dels departaments o 
entitats adherides a aquest Acord, per variacions dels consums previstos per a la 
flota actual així com per increments en els preus (al sortidor) del combustible.

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.
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4. Adjudicar, el Lot núm. 9: subministrament de carburant per a grups 
electrògens i sistemes de calefacció, a l’empresa PETROCAT, SA, amb NIF 
A58415779, amb una vigència d’un (1) any, amb possibilitat de tres pròrrogues 
d’un (1) any cadascuna, per un import de 1.652,89 €, més l’IVA de 347,11 €, 
resultant una despesa total de 2.000,00 € (IVA inclòs), per l’any de durada inicial 
del contracte.

5. Aprovar, l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual del Lot 
núm. 9: subministrament de carburant per a grups electrògens i sistemes de 
calefacció, de la contractació basada en l’adhesió a l’Acord marc per al 
subministrament de combustible de la Comissió Central de Subministraments de 
combustible (exp. CCS 2022 2), ascendent a 2.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 308.323.22102 Subministrament gas escoles, d’acord amb el 
desglossament següent:

308.323.22102–Subministrament gas escoles:
Any 2022: 8 mesos (maig a desembre), despesa de 1.101,93 €, més l’IVA de 
231,40 €, resultant una despesa total de 1.333,33 € (IVA inclòs).
Any 2023: 4 mesos (gener a abril), despesa de 550,96 €, més l’IVA de 115,70 €, 
resultant una despesa total de 666,67 € (IVA inclòs).

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris. La despesa real 
quedarà limitada a allò que resulti del preu unitari i dels subministraments 
efectivament realitzats.

Així mateix, d’acord amb l’Annex núm. 10 del PCAP que regeix la present licitació, 
serà causa de modificació l’alteració de fins a un 15 % del consum previst 
inicialment, per a cada lot per cadascun dels departaments o entitats adherides 
a aquest Acord, per variacions dels consums previstos per a la flota actual així 
com per increments en els preus (al sortidor) del combustible.

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.

6. Determinar que l’execució del contracte basat es troba regulada, en tot allò 
no expressament recollit als presents acords, al Plec de clàusules administratives 
particulars i concretament, a l’Annex núm. 10 del PCAP,  i el Plec de prescripcions 
tècniques establerts al l’Acord marc i la normativa legalment aplicable.

7. Nomenar, d’acord amb l’apartat 5è de l’Annex núm. 10 del PCAP, que 
l’Ajuntament designa com a responsables del contracte a l’inspector en Cap de 
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la Policia Local, als coordinadors dels àmbits de Ciutat i Sostenibilitat i de 
Desenvolupament Comunitari, així com a la cap d’Educació,  o bé les persones 
que els puguin substituir, amb les funcions previstes a l’art. 62 LCSP.

8. Notificar, aquest acord, a les empreses adjudicatàries dels contractes basats 
en l’Acord marc de referència.

9. Notificar a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

10. 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.

3.1.5. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la 
licitació del contracte administratiu de serveis de primera acollida i 
assessorament jurídic en temes d’estrangeria (SAIR-Servei d’Acollida 
Immigració de Ripollet), dins de l’àmbit de Drets Socials, Igualtat i Vida, 
de la Regidoria d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 5 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’inici de l’expedient 
del contracte administratiu de serveis de primera acollida i assessorament 
jurídic en temes d’estrangeria (SAIR-Servei d’Acollida Immigració de 
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Ripollet) dins de l’àmbit de Drets Socials, Igualtat i Vida, de la Regidoria 
d’Inclusió 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 22 d’abril de 2022, la unitat de Contractació, va procedir a la publicació 
del corresponent anunci al Perfil de contractant de la Generalitat de 
Catalunya.

3. EL 27 d’abril de 2022, es va reunir la Mesa de contractació, i va procedir a 
l’obertura del sobre A (documentació administrativa), declarant que les 
proposicions presentades a aquesta licitació han estat les següents:

 FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF G62212972, presentada el 20 
d’abril de 2022, amb número de registre ENTRA-2022-6376.

 ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL, amb NIF G63375786, 
presentada el 22 d’abril de 2022, amb número de registre ENTRA-2022-
6519.

 CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA COMARCAL DE 
CERDANYOLA-RIPOLLET-MONTCADA, amb NIF Q2866001G, 
presentada el 22 d’abril de 2022, amb número de registre ENTRA-2022-
6526.

4. Una vegada comprovada que consta tota la documentació sol·licitada, es 
declara l’admissió de les tres proposicions presentades.

5. El 3 de maig de 2022, es va reunir novament la Mesa de contractació, per tal 
de procedir a l’obertura i qualificació del sobre B, proposició econòmica i 
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica.

6. La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores, per ordre 
decreixent, en aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica continguts a la clàusula 12 del PCAP, és la següent:

Ordre Empresa/entitat Puntuació 
1. ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL 69,25 punts
2. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT 63,27 punts
3. CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA 

COMARCAL DE CERDANYOLA-RIPOLLET-
MONTCADA

54,55 punts

L’oferta que ha obtingut la major puntuació és la presentada per ASSOCIACIÓ 
PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL, la Mesa de contractació0 va acordar 
proposar-la com a adjudicatària del contracte administratiu de serveis de 
primera acollida i assessorament jurídic en temes d’estrangeria (SAIR-Servei 
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d’Acollida Immigració de Ripollet) dins de l’àmbit de Drets Socials, Igualtat i 
Vida, de la Regidoria d’Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet.

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. Aprovar, l’establiment de la puntuació obtinguda de les proposicions 
presentades i la seva classificació per ordre decreixent, d’acord amb els criteris 
establerts al plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb la 
proposta realitzada per la Mesa de contractació:

Ordre Empresa/entitat Puntuació 
1. ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL 69,25 punts
2. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT 63,27 punts
3. CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA COMARCAL 

DE CERDANYOLA-RIPOLLET-MONTCADA
54,55 punts

2. Considerar que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de referència, és la presentada per l’empresa ASSOCIACIÓ PER LA 
RECERCA I ACCIÓ SOCIAL, amb NIF G63375786, de conformitat amb la proposta 
realitzada per la Mesa de contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

3. Notificar, a l’empresa ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIÓ SOCIAL que, 
d’acord amb l’establert a l’art. 150.2 de la LCSP, presenti la documentació que 
s’indica a continuació en el  termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord:

 Constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 4.182,88 €,  
corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), que s’haurà de 
portar a terme de conformitat amb l’indicat al PCAP davant de la Tresoreria 
municipal.

 Acreditació documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 
11.1 i 11.2 del PCAP, així com la resta de documentació requerida a la clàusula 
28 del PCAP, i tota aquella necessària per a l’acreditació de l’experiència i 
formació aportada per l’empresa en la seva proposta com a criteri 
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d’adjudicació, de conformitat amb allò previst a la clàusula 12 del mateix 
PCAP.

 Compromís d’adscriure la pertinent pòlissa d’assegurances.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Aprovació del pagament de l’aportació municipal al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment 
del turisme.

Fets

1. El 18 de novembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
va aprovar, entre d’altres, les aportacions municipals per al finançament de 
l’activitat de foment del turisme per a l’exercici 2022, amb la distribució de 
l’aportació de l’Ajuntament de Ripollet de 4.793,20 euros.

2. És voluntat de l’Ajuntament de Ripollet, fer el pagament de l’aportació 
municipal al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al finançament de 
l’activitat de foment del turisme de 2022.

3. El 30 de març de 2022, el cap unitat de Comerç, va emetre informe el qual 
consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. Article 41 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

2. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals.

4. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals.

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les   
administracions públiques.

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

1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 4.834,32 euros al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, corresponent a la quota de 2022, per al 
finançament de l’activitat de foment del turisme, que anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 201.432.46500 “Aportació Consell Comarcal foment 
turisme” del vigent exercici.

2. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

3. Comunicar el present acord a Intervenció i a Tresoreria de l’Ajuntament de 
Ripollet.

4. 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.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’un edifici 
unifamiliar per a la creació de dos habitatges (en total) independents 
(exp. 2020/7035).

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, 
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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. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

A la mercantil RIPOBRUNA 2007, SL, llicència urbanística per a l’ampliació i 
reforma d’un edifici unifamiliar per a la creació de dos habitatges (en total) 
independents al carrer Padró, 77 i carrer Nou, 78, (un habitatge amb façana al 
carrer Padró, núm. 77 i un habitatge al carrer Nou, 78) amb ref. cadastral 
9947111DF2994F0001ZW.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 1.204,39 €, 
així com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment 
per un import de 2.259,00 €.

2. Aprovar les liquidacions següents, a la mercantil RIPOBRUNA 2007, SL, en 
concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat...........................................................................1.490,41 €

 L’OF 6, art. 6 GI T1a b), taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la longitud 
de façana, segons croquis normatiu  (10,04m x 365 dies)...............1.099,38 €

 L’OF 21, art. 6.1.g, taxa connexió clavegueram nou habitatge:
 Connexió clavegueram general. .........................................................40,80 €
 Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1 hab.). ...................16,30 €

3. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que,  prèviament a l’inici de les obres, 
l’interessat haurà d’aportar al  Registre general de l’Ajuntament, o a través de 
qualsevol dels mitjans alternatius,  la documentació següent:

 Projecte executiu  que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació  d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 9 de novembre de 2021, i que haurà d’estar visat obligatòriament. 
Així mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
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esmentada anteriorment, conjuntament amb el full de responsabilitat del 
contractista.

4. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en finir 
qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu  o de les pròrrogues 
corresponents  no s’han començat o acabat les obres.

Les obres es consideraran iniciades  quan concorrin els requisits següents:

a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

entre l’obra executada i l’obra projectada objecte de la llicència.

En aquest supòsit,  les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels 
casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici 
que un cop caducada la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha 
d’acordar l’arxiu de les actuacions, d’ofici o a instància  de terceres persones amb 
audiència prèvia de l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme.

En tot cas s’ha d’advertir l’interessat  que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres  a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres  realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret  64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

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

6. Notificar el present acord a l’interessat, 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.

7. 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 
(61.587,00 €) correspon un import de 2.451,16 €. 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 per la 
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web, demanant  l’autoliquidació a les seves oficines (rambla Sant Jordi, 75), 
aportant la notificació d’aquest acord.

8. 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.

9. 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.

5.2. Serveis Municipals i Municipalització:

5.2.1. Concessió títol funerari, columbari núm. 38 del cementiri municipal 
de Ripollet.

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

5.2.2. Concessió dret funerari, columbari núm. 42 del cementiri municipal 
de Ripollet.

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
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*****

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

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per urgència puntual, 
d’allotjament residencial en situacions de risc greu (exp. 2022/1286).

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.

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 
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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).

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
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ACORDS

1. Atorgar, les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte 
d’allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d) de 
l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic 
de Ripollet, a favor de les persones interessades següents, per un import total de 
46.353,57 €:

Ajut Import Exp. HESTIA NIF/NIE Nom
66212 8.095,47 € 2014/215 ****3091* DADES PROTEGIDES
66213 2.400,00 € 2016/177 ***1685** DADES PROTEGIDES
66214 11.054,98 € 2013/328 ****2269* DADES PROTEGIDES
66218 2.400,00 € 2011/347 ***0930** DADES PROTEGIDES
66219 2.400,00 € 2015/440 ****1444* DADES PROTEGIDES
66220 3.525,00 € 2019/437 ***2526** DADES PROTEGIDES
66221 1.932,00 € 2016/402 ****0715* DADES PROTEGIDES
66222 2.400,00 € 2007/429 ****1782* DADES PROTEGIDES
66223 2.343,00 € 2016/402 ****0715* DADES PROTEGIDES
66224 1.550,00 € 2022/634 ***9772** DADES PROTEGIDES
66228 250,00 € 2018/206 ***4513** DADES PROTEGIDES
66229 6.203,12 € 2018/245 ****6765* DADES PROTEGIDES
66231 1.800,00 € 2020/078 ***3815** DADES PROTEGIDES

46.353,57 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit, per import de 46.353,57 €, a favor 
dels endossataris següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-48011-
2313 ajuts per habitatge, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022:

Ajut Import Exp. HESTIA Endossatari NIF
66212 8.095,47 € 2014/215 Alda de Vallès B59329714
66213 2.400,00 € 2016/177 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66214 11.054,98 € 2013/328 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66218 2.400,00 € 2011/347 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66219 2.400,00 € 2015/440 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66220 3.525,00 € 2019/437 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66221 1.932,00 € 2016/402 Hotel Ibis Ripollet B87532693
66222 2.400,00 € 2007/429 José Ramón Castro Berniz ***5057**
66223 2.343,00 € 2016/402 Hotel Ibis Ripollet B87532693
66224 1.550,00 € 2022/634 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66228 250,00 € 2018/206 Hotel Grill Barberà, SA A58242223
66229 6.203,12 € 2018/245 Alda de Vallès B59329714
66231 1.800,00 € 2020/078 Ningú Sense Sostre G65240434

46.353,57 €
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3. Ordenar el pagament als endossataris, per un import total de 46.353,57 €, de 
l’aplicació pressupostària 301-48011-2313 ajuts per habitatge, del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2022.

4. Notificar, el present acord, als endossataris.

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

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

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

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

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

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a medicaments (exp. 
2022/1182).

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 publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021. (*)

(*) El criteri per a l’aplicació o no d’aquest darrer Reglament, quedarà en funció 
de les dates de sol·licitud dels ajuts. A la relació adjunta, els beneficiaris d’ajuts 
que es regeixen pel Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic són DADES PROTEGIDES; excepcionalment, l’ajut de la Sra. DADES 
PROTEGIDES no disposa de sol·licitud, per concedir-se d’ofici per la tècnica social 
corresponent.

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, les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte de 
prestació per a medicaments, punt 3.2 (c.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal 
de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, per un import total de 
1.951,73 €, a favor de les persones interessades següents:

PSE DNI/NIE Exp. HESTIA Nom Import
66204 ****1364* 2021/198 DADES PROTEGIDES 320,54 €
66197 *****2898 2018/409 DADES PROTEGIDES 147,42 €
66198 ****8475* 2011/431 DADES PROTEGIDES 18,06 €
66199 ****6010* 2020/235 DADES PROTEGIDES 8,05 €
66200 ****7270* 2020/601 DADES PROTEGIDES 71,31 €
66201 ***3815** 2020/078 DADES PROTEGIDES 75,45 €
66196 ****5029* 2015/264 DADES PROTEGIDES 57,61 €
66203 ***3613** 2007/123 DADES PROTEGIDES 48,53 €
66211 ***3579** 2007/046 DADES PROTEGIDES 175,00 €
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66205 ****6148* 2013/009 DADES PROTEGIDES 608,65 €
66206 ****4645* 2018/090 DADES PROTEGIDES 118,43 €
66207 ***4248** 2008/325 DADES PROTEGIDES 8,23 €
66208 ***1172** 2021/081 DADES PROTEGIDES 9,50 €
66209 ****1087* 2009/508 DADES PROTEGIDES 226,66 €
66210 ***4089** 2008/269 DADES PROTEGIDES 46,64 €
66202 ****7113* 2014/449 DADES PROTEGIDES 11,65 €
  Total  1.951,73 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit, per un import total de 1.951,73 €, a 
favor de l’endossatari següent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-
48000 ajuts econòmics, del vigent Pressupost municipal de 2022:

PSE Exp. HESTIA Import Endossatari NIF Factura
66204 2021/198 320,54 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009327,T009492,T009648,

T009729,T009766,T009769,
T009854,T009977,T010047,
T009961,T010161,T010177,
T010279,T01052,T010456,
T010701 i T010745

66197 2018/409 147,42 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009856
66198 2011/431 18,06 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009304, T009321, T009412, 

T009468 i T009457
66199 2020/235 8,05 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009721 i T009861
66200 2020/601 71,31 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T010507, T010690, T010840 i 

T010805
66201 2020/078 75,45 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009388,T009636,T010432,

T010515,T010626,T010624,
T010649 i T010831

66196 2015/264 57,61 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009333,T009277,T009456,
T009569,T009732,T009819, 
T09939 i T010072

66203 2007/123 48,53 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009278 i T009438
66211 2007/046 175,00 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009711, T009895 i T010376
66205 2013/009 608,65 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009328,T009282,T009446,

T009633,T009564,T009834,
T010672,T010703,T010633 i
T010804

66206 2018/090 118,43 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009357,T009339,T009782,
T009736,T009838,T009814,
T009933,T010036,T010050,
T010100 i T010099

66207 2008/325 8,23 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T010453
66208 2021/081 9,50 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009587
66209 2009/508 226,66 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T010365,T010369,T010489,

T010487,T010614,T010608,
T010761,T010755 i T010782

66210 2008/269 46,64 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009376
66202 2014/449 11,65 € Farmacia l'Auditori CB E67555003 T009348, T009631 i  T009786
 Total 1.951,73 €    
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3. Aprovar i ordenar el pagament a l’endossatari, per un import de 1.951,73 €, de 
l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del vigent 
Pressupost municipal de 2022.

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

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

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

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

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