
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 2022/32
Caràcter: ordinària
Data: 20 de setembre de 2022
Horari: 10.15 h a 10.25 h
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. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Licitació contracte administratiu de subministrament del sistema de 
radiocomunicacions digital (dmr) per a la Policia Local de Ripollet.

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
realització de practiques acadèmiques en entitats col·laboradores. 

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i comerç:

3.1.1. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte bàsic i d’execució de la 
reforma de l’equipament municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, de Ripollet per 
a implantar el viver d’empreses i oficines.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i La Gresca pel 
Projecte Esplai Diari 2021. 

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència de parcel·lació finca del carrer DADES PROTEGIDES.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació provisional justificació subvenció 2020 en règim de 
concurrència competitiva a l’entitat AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ per a 
activitats esportives.
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6.1.2. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB 
corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 3 i 4 de les obres 
de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1. 

6.1.3. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB 
corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 5 i 6 de les obres 
de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1.

*****

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.

 JGL2022/31, sessió ordinària 13/09/2022

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Licitació contracte administratiu de subministrament del sistema de 
radiocomunicacions digital (dmr) per a la Policia Local de Ripollet.-

En data 12 de juny de 2022 ha estat emès informe per part de l’Inspector en Cap 
de la Policia Local, incorporat a l’expedient administratiu, justificant la necessitat 
i idoneïtat de procedir a la licitació del contracte de subministrament del sistema 
de radiocomunicacions digital (DMR) per a la Policia Local de Ripollet.

Així mateix, en la mateixa data, s’ha emès informe amb l’anàlisi de la coherència 
econòmica i pressupostària i la projecció de la inversió, concloent en el 
reconeixent de la sostenibilitat financera de la contractació, que consta 
incorporat a l’expedient administratiu.

Atesa aquesta necessitat, la unitat de Contractació, ha elaborat el plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP-, mentre que el plec de 
prescripcions tècniques –PPT- ha estat redactat per part de l’Inspector en Cap 
de la Policia Local, 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.
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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 següent numeració:

- 32000000-3 Equips de ràdio, televisió, comunicacions i telecomunicacions 
i equips connexos

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de subministrament, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 16 LCSP.

En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
del contracte, que ve determinat per l’import total, tot excloent l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 26.785,51 € (vint-i-sis 
mil set cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims)  sense 
incloure l’IVA.

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

Atès que, d’acord amb 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 número 2019/1863, de 05 de desembre. 

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

Primer.- Aprovar l’inici de la licitació del contracte administratiu de 
subministrament del sistema de radiocomunicacions digital (DMR) per a la 
Policia Local 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.

Segon.- Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 306.130.63300 – Reposició maquinària, instal·lacions i utillatge, 
d’acord amb el següent desglossament:

Base imposable IVA TOTAL (IVA INCLÒS)
26.785,51 € 21% (5.624,96 €) 32.410,47 €

Tercer.- Aprovar l’inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació 
de referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat sumari, 
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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.

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

Cinquè.- Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres 
que s’indiquen a continuació: 

 Titular Suplent
President José Maria Osuna López, Regidor 

de Seguretat i Proximitat
Reyes Muñóz Nevado
Regidora de Serveis Socials

Vocal Helena Muñoz Amorós, 
secretària 

DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics

 

Vocal Joan Méndez Martínez, 
interventor

DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

 

Vocal DADES PROTEGIDES, Inspector 
Cap Policia Local

DADES PROTEGIDES, Sergent
 

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

Sisè.- Facultar al senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients 
per a l’efectivitat del present acord.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació Conveni específic de cooperació educativa amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de practiques 
acadèmiques en entitats col·laboradores. 

Primer.- Vist que l’Ajuntament de Ripollet té formalitzat el conveni marc amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de la realització de 
pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores, formalitzant els 
corresponents convenis específics amb els alumnes.

Segon.- Vist  l’informe tècnic favorable emès en data 13 de setembre de 2022 
per la persona que ocupa el càrrec de Tècnica Mig de Recursos Humans, en relació 
a l’aprovació de l’annex al Conveni de pràctiques de Grau d’Educació Social de la 
Sra. DADES PROTEGIDES de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Tercer.- Vist que aquest conveni no té cap cost per a l’Ajuntament la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, acorda : 

Primer.- Aprovar la signatura de l’annex al  Conveni de pràctiques de Grau 
d’Educació Social de la Sra. DADES PROTEGIDES de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb una durada de 450 hores, a partir del dia 26 de setembre de 
2022 i fins el 31 de maig de 2023. 

Segon.- Les pràctiques es realitzaran sota la tutoria del Sr. DADES PROTEGIDES, 
i segons les condicions establertes a l’esmentat conveni.

Tercer.- Que aquests tipus de convenis no tenen cap cost per a l’Ajuntament.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i comerç:

3.1.1. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte bàsic i d’execució de 
la reforma de l’equipament municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, de 
Ripollet per a implantar el viver d’empreses i oficines.

Fets:

En data 14/06/2022, la regidora d’empresa i comerç va emetre una provisió 
disposant l’inici de l’expedient per a la construcció d’un espai d’innovació amb la 
finalitat d’esperonar el sorgiment d’una nova emprenedoria, innovadora i de 
col·laboració impulsada pels diversos agents socials.

En la mateixa data, la Tècnica d’empresa, Sra. DADES PROTEGIDES, emet informe 
on es fa constar que, a través de la contractació de dinamització del projecte del 
viver d’empreses  i oficines, es vol habilitat a la nau titularitat de l’Ajuntament 
de Ripollet, emplaçat al carrer Molí s/n, i es defineixen les línies estratègics i el 
pla d’usos d’aquest espai que serà compartit amb l’Empresa Municipal de l’Aigua 
(Genera), així com es dóna la conformitat, des de l’Àmbit de Desenvolupament 
Econòmic i revisada pel Departament de Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Ripollet, que el projecte Bàsic i Executiu i Estudi de Seguretat i Salut lliurat 
denominat “Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’equipament municipal, 
emplaçat al carrer Moli s/n, de Ripollet per a implantar el viver d’empreses i 
oficines”, compleix funcionalment les necessitats demandades.

Que el Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’equipament municipal, 
emplaçat al carrer Moli s/n, de Ripollet per a implantar el viver d’empreses i 
oficines, redactat per l’empresa adjudicatària ADROCH Project Solutions S.L.U., 
presenta un valor estimat de les actuacions de 570.247,93 euros, més 
119.752,07€ en concepte d’IVA, resultant un pressupost d’execució per contracte 
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de 690.000,00 euros (21% IVA inclòs), les despeses de les quals aniran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 202-433-62200 “Viver d’empreses i oficines 
Genera”, del vigent pressupost municipal.

En data 30/06/2022 s’emet informe conjunt pels tècnics municipals, Sr. DADES 
PROTEGIDES, arquitecte, Sr. DADES PROTEGIDES, enginyer i la Sra. DADES 
PROTEGIDES, arquitecta tècnica, on es proposa la seva aprovació inicial amb la 
condició de que, abans de la seva definitiva i durant el tràmit d’informació al 
públic s’esmenin, corregeixin o aclareixin els punts en que es considera necessari 
segons els termes del present informe. No es podran iniciar les obres sense la 
corresponent llicència d’activitats.

En data 1/07/2022, s’emet informe per part de la Sra. DADES PROTEGIDES, 
Tècnica d’activitats, on es fa constar que en fase d’aprovació en la que es troba 
actualment el projecte executiu, no correspon que aquest sigui informat des de 
l’àmbit d’Activitats. Aquest informe s’emetrà un cop finalitzada la construcció.

En data 4/08/2022, el Coordinador l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Ripollet i arquitecte tècnic, el Sr. DADES PROTEGIDES, emeten 
informe on es conclou, en relació a l’informe emès conjuntament pels tècnics 
municipals, que tècnicament es pot impulsar l’aprovació inicial del projecte sense 
prescripcions.

Vist així mateix l’informe favorable emès en data 5/08/2022, per la TAG de 
serveis jurídics, Sra. DADES PROTEGIDES, on fa constar que l’Òrgan competent, 
expressat en el fonament de dret quart, obri el procés d’exposició pública per un 
termini mínim de trenta dies mitjançant les corresponents publicacions.

Així mateix, procedeix acordar, si es creu adient, que en el cas que no fos 
presentada cap al·legació esdevindria definitivament aprovat sense necessitat 
d’adopció d’ulterior acord si bé s’haurà de publicar aquesta aprovació definitiva 
automàtica mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a l’e-tauler i al portal de transparència. 

Fonaments de dret:

Primer. Consideració d’obra local.
Tenen la consideració d’obres locals les que executen les entitats locals per a la 
prestació dels serveis de la seva competència, tant si es tracta d’obres de nova 
planta, com de reforma, reparació, conservació o manteniment, segons allò que 
disposa l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (d’ara en endavant 
ROAS) i l’article 234 del Dec. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (d’ara en endavant 
TRLMRLC).

Les classes d’obres locals poden ser d’urbanització  i ordinàries. Es qualifiquen 
com a obres d’urbanització aquelles que tenen aquest caràcter d’acord amb la 
legislació urbanística. Les demés obres locals es consideren obres ordinàries, tan 
si són executades amb els propis fons de l’entitat local com si ho són amb l’ajuda 
d’altre ens públics o de particulars, segons allò que preveu l’article 9 ROAS I 234 
TRLMRLC.

Les obres ordinàries es regeixen per la normativa de règim local i les 
d’urbanització pel que disposa la legislació urbanística (art. 10 ROAS). Com és el 
cas que ens ocupa.

Segon. Classificació de les obres ordinàries.
Els articles 12, 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS).

L’article 12 ROAS  estableix diferent categories d’obres als efectes de l’elaboració 
dels projectes d’obres locals:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el concepte 
de:
1 Reforma com el conjunt d’obres  d’ampliació , millora, modernització, 

adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent.
2 Reparació com  les necessàries per esmenar un dany produït en  un bé 

immoble per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a resistència, la 
sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració 
del volum, tenen la qualificació de gran reparació. I en el altres casos, quan 
no revesteixen complexitat tècnica constructiva, es consideren obres de 
reparació menor. 

b) Obres de reparacions menors.
c) Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen el  

deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural 
del bé.

En el cas que ens ocupa, d’acord amb l’informe subscrit per l’arquitecte 
municipal, Sr. DADES PROTEGIDES, l’enginyer municipal, Sr. DADES PROTEGIDES 
i l’arquitecta tècnica, Sra. DADES PROTEGIDES en data 30 de juny de 2022, es 
tracta del tipus d’obres del grup a) “Obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació”. 1: reforma com el conjunt d’obres d’ampliació, millora, 
modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent”.
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En el mateix sentit, els articles 231 i  232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP) regulen la classificació de les obres de 
conservació i manteniment, així com el procediment d’aprovació.

Concretament l’art. 231 LCSP estableix  que l’adjudicació  d’un contracte d’obres 
requereix la prèvia aprovació elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del 
corresponent projecte  que ha de definir  amb precisió l’objecte del contracte. 
L’aprovació del projecte  correspondrà a l’òrgan de contractació. I el 232 d’aquest 
cos legal classifica  les obres, segons el segons el seu objecte i naturalesa, que 
coincideix, bàsicament,  amb la classificació del ROAS, en els següents grups: 

- Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 
o Son obres de primer establiment les que creen un bé immoble.
o Son obres de reforma les d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç de bé immoble. 
o Son obres de reparació les necessàries per esmenar un menyscabament  produït 
en un bé immoble  per causes fortuïtes  o accidentals.  Quan afectin a l’estructura 
resistents tindran la qualificació de gran reparació  i, en cas contrari, de reparació 
simple.
o Son obres de restauració aquestes que tenen per objecte reparar  una 
construcció conservant la seva estètica i respectant el seu valor històrics i 
mantenint  la seva funcionalitat.
o Son obres de rehabilitació  les reparació d’una construcció conservant la seva 
estètica, respectant el seu valor  històric i dotant-la de nova funcionalitat  que 
sigui compatible amb els elements i valors originals de l’immoble.
- Obres de reparació simple. 
- Obres de conservació i manteniment. 
o Tenen el caràcter de conservació les obres de reparació del bé pel 
menyscabament  que es produeix en el temps pel seu  natural ús.
o Les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de conservació.
-  Obres de demolició. Les d’enderroc o destrucció d’un bé immoble.

Tercer.- Procediment 
Quant a procediment s’ha de dir que l’article 235 del Decret Legislatiu núm. 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en el seu apartat segon diu:

“235.2 L’aprovació dels  projectes d’obres s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o 
bé d’altres facultatius.
b) Acord d’aprovació inicial del projecte
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, 
durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l’òrgan corresponent  de l’ens local.
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235.3 L’aprovació dels projecte d’obres porta implícita la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que hi són 
compresos, a l’efecte d’aprovació forçosa.”

En el seu desenvolupament l’article 37 ROAS, que estableix el mateix 
procediment per a l’aprovació dels projectes, diu en el seu apartat cinquè:

“37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar 
de l’aprovació inicial. La manca  de resolució dins aquest termini comporta la 
caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents  
a l’acabament d’aquell”.

Publicació: L’article 38 ROAS estableix que l’aprovació definitiva del projecte es 
publicarà al butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Calalunya, i s’ insertarà en el taulell d’anuncis de la Corporació.

Quart. Òrgan competent.
L’òrgan competent depèn de si està  previst al pressupost, o  no ho estan:

- És l’Alcalde l’òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin 
previstos al pressupost segons allò que disposar preveu l’article 21.1.ñ) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local en concordança amb l’article 
53.1.p) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta atribució ha estat delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè, apartat 3.a) de 
la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre de 2019.

- És el Ple de la Corporació l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes 
d’obres i serveis d’acord amb allò que preveu l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local en concordança amb l’article 52.2.o) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya els quals atribueixen al Ple de l’Ajuntament la 
competència de l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan siguin 
competent per la seva contractació i quan encara no hi siguin previstos als 
pressupostos.

Vistos els següents informes que consten incorporats a l’expedient i que es donen 
per reproduïts literalment:

Informe emès en data 14/06/2022, per la Tècnica d’Empresa, Sra. DADES 
PROTEGIDES.
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Informe conjunt emès en data 30/06/2022 pels tècnics municipals, Sr. DADES 
PRPOTEGIDES, arquitecte, Sr. DADES PROTEGIDES, enginyer i la Sra. DADES 
PROTEGIDES, arquitecta tècnica.

Informe de data 1/07/2022, emès per la Sra. DADES PROTEGIDES, Tècnica 
d’activitats.

Informe emès en data 4/08/2022, pel Coordinador l’Àmbit de Ciutat i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet i arquitecte tècnic, el Sr. DADES 
PROTEGIDES, on conclou, en relació a l’informe emès conjuntament pels tècnics 
municipals, que tècnicament es pot impulsar l’aprovació inicial del projecte sense 
prescripcions.

Així com l’informe favorable emès en data 5/08/2022, per la TAG de serveis 
jurídics, Sra. DADES PROTEGIDES.

Considerant que la proposta a la Junta de Govern Local per a l’adopció del 
corresponent acord correspon a aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- APROVAR inicialment el Projecte d’obres anomenat Projecte bàsic i 
d’execució de la reforma de l’equipament municipal, emplaçat al carrer Moli s/n, 
de Ripollet per a implantar el viver d’empreses i oficines, redactat per l’empresa 
adjudicatària ADROCH Project Solutions S.L.U., amb un valor estimat de les 
actuacions de 570.247,93 euros, més 119.752,07€ en concepte d’IVA, resultant 
un pressupost d’execució per contracte de 690.000,00 euros (21% IVA inclòs).

Segon.-  PUBLICAR el projecte anomenat “Projecte bàsic i d’execució de la 
reforma de l’equipament municipal, emplaçat al carrer Moli s/n, de Ripollet per 
a implantar el viver d’empreses i oficines, pel termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al BOPB, així com es 
publicarà a l’e-tauler i al portal de transparència. 

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i La Gresca 
pel Projecte Esplai Diari 2021.

Antecedents de fets:

Primer.- En data 21 de desembre de 2021, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, es va aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa per import 
de 33.000€ euros, a favor del Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Alternatiu, La 
Gresca, per a finançar part de les despeses de les activitats per al 
desenvolupament del Projecte esplai diari de l’any 2021 que tenia un pressupost 
de 79.500€

Segon.- Que en data 27/12/2021 es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i La Gresca de l’any 2021. 

Tercer.- Que en data 11/02/2021 es va procedir al pagament de la bestreta, pel 
50% de la subvenció atorgada, per un import de 16.500€.

Quart.- Que en data 4/04/2024 amb registre d’entrada 2022/5342, l’entitat La 
Gresca ha presentat tota la documentació justificativa de la subvenció atorgada 
de l’any 2021, per import de 80.422,04€

Cinquè.- Que un cop revisada la documentació justificativa presentada, aquesta 
és acord amb tot allò que s’estipula al conveni de col·laboració signat en data 
27/12/2021 i és acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Sisè.-  Que cal fer el pagament del 50% pendent de la subvenció atorgada, per 
import de 16.500€.

Fonaments de dret: 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratius Comú de les 
Administracions Públiques.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Vist l’informe favorable respecte de la Cap de Serveis Socials respecte a la 
justificació de la subvenció atorgada a la Gresca del projecte esplai diari 2021, 
s’acorda:
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PRIMER.- Donar conformitat a la documentació justificativa econòmica i tècnica 
presentada pel Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Alternatiu La Gresca pel projecte 
esplai diari 2021, perquè compleix amb allò que s’estableix al conveni signat 
entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT en data 27/12/2021.

SEGON.- Aprovar la justificació de despeses presentada pel Grup Recreatiu, 
Educatiu, Social, Alternatiu La Gresca pel projecte esplai diària 2021, amb Sant 
Esteve Caritas pel projecte 2020, amb CIF G-61125449, pel projecte esplai diària 
2021, per un import de 80.442,04€

TERCER.- Reconèixer l’obligació per import de 16.500€, quantitat corresponent 
al 50% de la subvenció i que resta pendent de cobrament,  a favor del Grup 
Recreatiu, Educatiu, Social, Alternatiu La Gresca pel projecte esplai diari 2021, 
que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària  301-2312-48004 “Subvenció 
Gresca Projecte Esplai” del pressupost municipal de l’exercici 2022. 

QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipal.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència de parcel·lació finca del carrer DADES 
PROTEGIDES.

Primer. Atorgar al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la 
parcel·lació de la finca del carrer DADES PROTEGIDES,  amb ref. Cadastral núm. 
9743929DF2994D0001MU.  

- Parcel.la Inicial. Parcel.la passant amb façana de 9,37 m. lineals front al 
DADES PROTEGIDES  i 9,20 m lineals front al carrer DADES PROTEGIDES. Té 
una superfície de 468,26 m2 segons plànol topogràfic. 

o Construccions existents amb un total construït de 385,67 m2:

 Front al DADES PROTEGIDES. Total superfície construïda 309,32 m2

 Superfície construïda en Planta baixa: 164,31 m2
 Superfície construïda en Planta pis:   123,84 m2
 Superfície construïda en pati (coberts): 21,17 m2  

 Front al carrer DADES PROTEGIDES. Edifici de Planta baixa amb un total 
construït de 76,35 m2, destinat a magatzem.
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D’acord amb el PERI del Nucli Antic de Ripollet, aprovat definitivament el 16 
d’octubre de 2002 i publicat al DOGC núm.3824 de data 18 de febrer de 2003, 
aquesta parcel·la està qualificada com a Zona de Nucli Antic de Ripollet – Clau 
12R. 

Finques resultants

- Finca Resultant 1. Corresponent al c. DADES PROTEGIDES: Superfície 250,00 
m2 i front de façana 9,37 metres lineals. Total superfície construïda 309,32 
m2 que es distribueixen de la manera següent:

o Superfície construïda en Planta baixa: 164,31 m2
o Superfície construïda en Planta pis:   123,84 m2
o Superfície construïda en pati (coberts): 21,17 m2  

D’acord amb el PERI del Nucli Antic de Ripollet, aprovat definitivament el 16 
d’octubre de 2002 i publicat al DOGC núm.3824 de data 18 de febrer de 2003, 
aquesta parcel·la està qualificada com a Zona de Nucli Antic de Ripollet – Clau 
12R. 

- Finca Resultant 2. Corresponent al c. DADES PROTEGIDES: Superfície 218,26 
m2 i front de façana 9,20 metres lineals. 
Te una construcció de planta baixa destinada a magatzem d’una superfície 
total construïda de 76,35 m2. 

D’acord amb el PERI del Nucli Antic de Ripollet, aprovat definitivament el 16 
d’octubre de 2002 i publicat al DOGC núm.3824 de data 18 de febrer de 2003, 
aquesta parcel·la està qualificada com a Zona de Nucli Antic de Ripollet – Clau 
12R.

Segon. Advertir que s’haurà de rectificar l’error que obra a la proforma notarial 
adjunta al document en el sentit que diu, en diferents ocasions, que existeix un 
cobert al pati d’illa de 31,50 quan segons el projecte de parcel·lació i del sumatori 
de les superfícies construïdes, la superfície del cobert existent al pati d’illa és de 
21,17 m2,

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

- L’O.F. 21, art. 6.1.c Taxa per a les parcel·lacions urbanes ..................1.251,88 €

Quart. Es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la tramitació 
de qualsevol alteració cadastral.
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Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació provisional justificació subvenció 2020 en règim de 
concurrència competitiva a l’entitat AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ per a 
activitats esportives.

Fets:

Que en data 22 de desembre de 2020 es va aprovar en Junta de Govern una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 5.232,30 
€ (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat AMPA ESCOLA 
ANSELM CLAVÉ, per tal de finançar PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA 
D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET.

Que, tal com recull la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a activitats esportives 2020, aprovada per JGL en sessió 30 de 
setembre de 2020, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra la 
presentació de la justificació del PROGRAMA o activitat subvencionada. Com a 
mesura especial emmarcada en el Pla de xoc per la situació de pandèmia de la 
COVID-19, s’acordà realitzar una bestreta del 50% de la subvenció. 

Que amb data 27 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant la  instància 
amb número de registre d’entrada 2021/4437, documentació justificativa de 
despeses.

Que amb dates 12, 13, 15, 19, 21 d’ abril i 25 de maig de 2021 es reuneix la 
comissió encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada 
per totes les entitats.

Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de 
la justificació, es considera que les factures i justificants presentats  que 
acompleixen amb els conceptes subvencionables sumen un total de 2.316 €, 
segons la relació adjunta a l’expedient administratiu. Igualment la despesa és 
adequada a la finalitat de la subvenció atorgada.

Que en data 14 de desembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021-21222.

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

Codi Segur de Validació 643ef1f912f043858389b052ba9201f9001

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

03
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa i tenint en 
compte les observacions de la unitat d’Intervenció, es constata que existeixen 
algunes diferències respecte a la documentació valorada per la comissió i es 
corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes:

 Segons l’entitat, el nou import del cost del programa és 2.316,00 €. 
 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 

subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable no 
ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 1.158,00 €

 El nou balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 2.615,15 € en concepte de bestreta 
de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim a atorgar 
passa a ser de 1.158,00 €, s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 2.316,00 €.
 L’aprovació de la revocació de la part de la subvenció atorgada i no justificada 

per import de 4.074,30 €.
 La incoació d’un expedient de reintegrament de l’import percebut i no 

justificat: 1.457,15 €.

Fonaments jurídics:

El règim regulador de la relació jurídica és l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en el seu reglament de desenvolupament 
aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les  disposicions de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), el  Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya. 
Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica a 
continuació

 Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS- 
varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. L’edicte 
de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 de 
setembre de 2018. 

 El Pla estratègic de subvencions 2019 -2021 –PLA-. El Pla estratègic de 
subvencions de l’ajuntament va ser aprovat en sessió plenària de data 27 de 
desembre de 2018 i es va publicar l’edicte al BOPB de data 4 de gener de 
2019.

 Les bases específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva 
de l’Ajuntament de Ripollet i els seus organismes autònoms aprovades en 
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sessió plenària de data 27 de desembre de 2018. Amb data de la publicació 
de l’edicte al BOPB del 7 de gener de 2019.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançant resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar la justificació de despeses, per import de 2.316 €,  presentada 
per l’entitat AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ amb NIF G61498218, per al programa 
que es desglossa a continuació:

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

 Import atorgat: 5.232,30 €
 Import justificat: 2.316 €
 Import obligació: 1.158 €
 Import bestreta: 2.615,15 €
 Import revocació: 4.074,30 €
 Import reintegrament: 1.457,15 €
 Import pendent de pagament: 0 €

Segon.- Incoar expedient de revocació parcial i de reintegrament dels imports 
concedits que no s’han justificat correctament, segons el següent detall:

NOM 
ENTITAT

CIF PROGRAMA IMPORT A 
REVOCAR

INCOMPLIMENT 
QUE MOTIVA 
REVOCACIÓ

IMPORT A 
REINTEGRAR

AMPA 
ESCOLA 
CLAVÉ

G61498218 PARTICIPACIÓ A 
L’ESPORT 
ESCOLAR 
ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT 
DE RIPOLLET

4.074,30 Art. 22.3 LGS 1.457,15

Tercer.- Concedir a l’entitat beneficiaria inclosa en el procediment de revocació 
parcial un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents 
que estimi oportuns.

Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ i donar 
compte als serveis econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.
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6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.2. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB 
corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 3 i 4 de 
les obres de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1. 

Antecedents de fets: 

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de remodelació 
del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost de 4.910.615,73 
euros, iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte municipal que està 
dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB. 

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona signen el conveni de col·laboració per al finançament de les obres 
del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1 
(expedient municipal 2021/3873). La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la següent manera el finançament que cal aportar: AMB 
50,61% i Ajuntament de Ripollet 49,39%. 

3. En data de 9 de maig de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022- 7518), la certificació número 3 d’obra del projecte per import de 
147.605,47€ amb la documentació corresponent: 

-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes de març de 2022 amb les condicions del contracte. 
-Factura nº 0002 0000032206 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de març per un import de 147.605,47€. 
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 72.902,34 
euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 3, equivalent al 49,39%, 
segons conveni. 

En data de 2 de juny de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada (ENTRA-
2022- 10285), la certificació número 4 d’obra del projecte per import de 
119.128,07€ amb la documentació corresponent: 

-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes d’abril de 2022 amb les condicions del contracte. 
-Factura nº 0002 0000032208 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes d’abril per un import de 119.128,07€. 
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-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 58.837,35 
euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 4, equivalent al 49,39%, 
segons conveni.

Vist l’informe emès en data 1 de setembre, pel Cap d’Equipaments Esportius, el 
qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment. 

“Informe tècnic en relació a l’aprovació de liquidació per a la realització 
del pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
corresponent al 49,39% de l’import de les certificacions número 3 i 4 de 
les obres de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 1. 

Antecedents 

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de remodelació 
del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost de 4.910.615,73 
euros, iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte municipal que està 
dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB. 

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona signen el conveni de col·laboració per al finançament de les obres 
del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1 
(expedient municipal 2021/3873). La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la següent manera el finançament que cal aportar: AMB 
50,61% i Ajuntament de Ripollet 49,39%. 

3. En l’actualitat l’esmentada obra s’està executant segons el projecte i s’estan 
signat les corresponents actes de seguiment entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa adjudicatària Grupmas Edificació 
SLU. 

Consideracions tècniques 

En data de 9 de maig de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022- 7518), la certificació número 3 d’obra del projecte per import de 
147.605,47€ amb la documentació corresponent: 

-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes de març de 2022 amb les condicions del contracte. 
-Factura nº 0002 0000032206 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de març per un import de 147.605,47€. 
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 72.902,34 
euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 3, equivalent al 49,39%, 
segons conveni. 
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En data de 2 de juny de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada (ENTRA-
2022- 10285), la certificació número 4 d’obra del projecte per import de 
119.128,07€ amb la documentació corresponent: 
-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes d’abril de 2022 amb les condicions del contracte. 
-Factura nº 0002 0000032208 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes d’abril per un import de 119.128,07€. 
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 58.837,35 
euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 4, equivalent al 49,39%, 
segons conveni. 

Conclusions 

Donat que les obres realitzades a data d’avui es corresponen amb els treballs 
realitzats segons les certificacions presentades, s’informa favorablement el 
següent: 
- Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 131.739,69€ 
(72.902,34€+58.837,35€) (iva inclòs) corresponent al 49,39%, segons conveni, 
de les certificacions d’obra número 3 i 4. 
- Que el pagament es carregui a l’Aplicació pressupostària 602-342- 76400 
(Aportació AMB projecte remodelació poliesportiu fase 1). 
- Que aquest pagament es realitzi, tal com sol·licita l’AMB, mitjançant 
transferència bancària al compte del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, 
núm. de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM), titularitat 
de l’AMB.”

Fonaments de dret: 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

2. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de 
col·laboració, mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es 
preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
d’altres preceptes d’aplicació. 

3. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec 
al pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció 
de fons, o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap 
intervenció prèvia. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de 
desembre de 2019, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 

Primer. Aprovar la liquidació corresponent a Certificacions núm. 3 i 4 de l’obra 
del projecte de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, per un 
import de 131.739,69 euros (72.902,34€+58.837,35€), corresponent al 49,39% 
del Conveni de col·laboració signat en data 5 de juliol de 2021 amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Segon. Reconèixer l’obligació per import 131.739,69 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 602-342-76400, Aportació AMB projecte remodelació 
poliesportiu fase 1. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics i notificar 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.3. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB 
corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 5 i 6 de 
les obres de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1.

Antecedents de fets: 

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de remodelació 
del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost de 4.910.615,73 
euros, iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte municipal que està 
dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB. 

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona signen el conveni de col·laboració per al finançament de les obres 
del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1 
(expedient municipal 2021/3873). La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la següent manera el finançament que cal aportar: AMB 
50,61% i Ajuntament de Ripollet 49,39%. 

3. En data de 20 de juliol de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-14713), les certificacions número 5 i 6 d’obra del projecte per 
import de 471.861,06€ amb la documentació corresponent: 
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-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents als mesos de maig i juny de 2022 amb les condicions del 
contracte. 
-Factura nº 0002 0000032210 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de maig per un import de 228.477,06€. 
-Factura nº 0002 0000032212 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de juny per un import de 243.384,00€. 
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 233.052,18 
euros (iva inclòs) per les Certificacions d’obra números 5 i 6, equivalent al 
49,39%, segons conveni. 

Vist l’informe emès en data 30 d’agost, pel Cap d’Equipaments Esportius, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment. 

“Informe tècnic en relació a l’aprovació de liquidació per a la realització 
del pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
corresponent al 49,39% de l’import de les certificacions número 5 i 6 de 
les obres de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 1. 

Antecedents 

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de remodelació 
del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost de 4.910.615,73 
euros, iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte municipal que està 
dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB. 

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona signen el conveni de col·laboració per al finançament de les obres 
del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1 
(expedient municipal 2021/3873). La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la següent manera el finançament que cal aportar: AMB 
50,61% i Ajuntament de Ripollet 49,39%. 

3. En l’actualitat l’esmentada obra s’està executant segons el projecte i s’estan 
signat les corresponents actes de seguiment entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa adjudicatària Grupmas Edificació 
SLU. 

Consideracions tècniques

En data de 20 de juliol de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-14713), les certificacions número 5 i 6 d’obra del projecte per 
import de 471.861,06€ amb la documentació corresponent: 
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-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents als mesos de maig i juny de 2022 amb les condicions del 
contracte. 
-Factura nº 0002 0000032210 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de maig per un import de 228.477,06€. 
-Factura nº 0002 0000032212 de Grupmas Edificació SLU. corresponent amb 
les obres del mes de juny per un import de 243.384,00€. 
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 233.052,18 
euros (iva inclòs) per les Certificacions d’obra números 5 i 6, equivalent al 
49,39%, segons conveni. 

Conclusions 

Donat que les obres realitzades a data d’avui es corresponen amb els treballs 
realitzats segons les certificacions presentades, s’informa favorablement el 
següent: 

- Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 233.052,18€ (iva inclòs) 
corresponent al 49,39%, segons conveni, de les certificacions d’obra número 5 i 
6. 
- Que el pagament es carregui a l’Aplicació pressupostària 602-342- 76400 
(Aportació AMB projecte remodelació poliesportiu fase 1). 
- Que aquest pagament es realitzi, tal com sol·licita l’AMB, mitjançant 
transferència bancària al compte del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, 
núm. de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM), titularitat 
de l’AMB.”

Fonaments de dret: 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

2. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de col·laboració, 
mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es preveu als articles 
108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i d’altres preceptes d’aplicació. 

3. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al 
pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, 
o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció prèvia. 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de 
desembre de 2019, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents:

Primer. Aprovar la liquidació corresponent a Certificacions núm. 5 i 6 de l’obra 
del projecte de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, per un 
import de 233.052,18 euros, corresponent al 49,39% del Conveni de col·laboració 
signat en data 5 de juliol de 2021 amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Segon. Reconèixer l’obligació per import 233.052,18 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 602-342-76400, Aportació AMB projecte remodelació 
poliesportiu fase 1. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics i notificar 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

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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