
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 2022/24
Caràcter: ordinària
Data: 21 de juny de 2022
Horari: 10.20 a 10.35 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 
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s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Pagament de la certificació d’obra núm. 1, corresponent al Conveni de 
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament 
de les obres del Projecte del nou arxiu municipal.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis 
educatius de Casa Natura.

4.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte servei de 
control, gestió i supervisió del manteniment de les instal·lacions esportives 
municipals, SOGESA Instal·lacions Integrals, SAU.

4.1.3. Licitació contracte mixt de subministrament i instal·lació, en règim de 
lloguer, de l’enllumenat nadalenc de Ripollet.

4.1.4. Licitació contracte mixt de subministrament i obra de substitució de 
l’enllumenat del camp de futbol de Ripollet, les pistes de pàdel i la pista 
d’atletisme, ubicades al poliesportiu municipal, i el camp de futbol de l’Industrial 
de Ripollet.

4.2. Persones:

4.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres 
de treball, amb el Centre Taulé Viñas de Sabadell.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Empresa i Comerç:

5.1.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Ripollet i 
Montcada i Reixac, per l’execució del projecte “Suport a la indústria dels polígons 
d'activitat econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet” (codi: 21/y/308215). Catàleg 
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de serveis 2021 en el programa polítiques de teixit productiu (Diputació de 
Barcelona).

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestació social econòmica, per a l'atenció de situacions urgents i de greu 
necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades en el 
punt 3.1 e) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de 
caràcter econòmic (exp. 2022/3235).

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9545).

6.1.3. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9551).

6.1.4. Prestació social econòmica, per a material escolar material escolar i llibres 
fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’annex 3 del Reglament municipal 
de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1346).

6.1.5. Acceptació subvenció Programa resiliència local 2021.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Devolució import taxa informe policial.

6.2.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/3924).

6.2.3. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/3931).

6.2.4. Autoritzar contragual (exp. 2022/3940).

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Protecció del Medi:

7.1.1. Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 25 % de 
l’import de les certificacions 1 i 2 de les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i 
arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge 
de l'Ermita de Ripollet”.
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Urgències:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de remodelació, execució i manteniment de voreres al Barri de 
Tiana i Pont Vell de Ripollet.

9. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

9.1. Urbanisme:

9.1.1. Adjudicació obres Projecte reasfaltat passera i creació d’itinerari per a 
invidents al parc del riu Ripoll.

9.1.2. Aprovació del Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastià de 
Ripollet, 2a fase.

*****

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. 2022/23, de 14 de juny.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/631, d’11 d’abril, pel qual es va aprovar l’autorització d’ús sala annexa 
del poliesportiu municipal d’esports de Ripollet, els dies 9, 11, 12, 13 i 14 
d’abril de 2022, al Consell Esportiu Vallès Occidental Sud, amb NIF 
G62116652, per a la celebració de la formació de CIATE (curs Iniciació a tècnic 
esportiu).

 2022/836, d’11 de maig, pel qual es va aprovar els cànons corresponents al 
mes de novembre de 2021, dels contractes administratius especials del servei 
de bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial del mes de 
novembre de 2021, per un import total de 2.270 €.
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 2022/869, de 13 de maig, pel qual es va acceptar el recurs econòmic del Fons 
de prestació per import de 386.679,72 euros, concedit per la Diputació de 
Barcelona, en el Programa específic de resiliència local 2.0, destinat a 
l’execució de les actuacions elegibles en la línia de suport 1 “Inversions 
resilients” i la línia de suport 2 “Serveis i activitats resilients”, en el marc del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu règim regulador, 
durant l’any 2022 i 2023.

 2022/956, de 30 de maig, pel qual es va aprovar l’autorització d’ús de la 
pista de grades i la pista de bàsquet del poliesportiu de Ripollet, a l’Institut 
Palau Ausit de Ripollet, per realitzar activitat inclosa en la seva planificació 
educativa anual, el  divendres 27 de maig de 2022, i es va aprovar la reducció 
de la taxa fins al 100 %, segons allò que estableix  l’article 7.6 referent a la 
l’ús d’instal·lacions per escoles i instituts del municipi, de l’Ordenança fiscal 
núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius.

 2022/982, d’1 de juny de 2022, pel qual es va acceptar  la subvenció per 
l’import de 117.667,20 euros, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), per a l’execució de les actuacions del programa Treball i Formació 
Línia ACOL, exp. núm. SOC081/22/0000704, destinada a la contractació 
laboral de 5 persones, durant 12 mesos a jornada completa, i destinar la 
subvenció de la línia d’acompanyament a 1 persona tècnica de personal 
d’estructura i/o ja contractat pel Departament d’Ocupació, a executar durant 
l’any 2022-2023.

 2022/999, de 3 de juny, pel qual es va acceptar l’ajut econòmic per un import 
total de 48.000,00 euros, concedit per la Diputació de Barcelona, per a 
l’execució del projecte Dona i Metall: reinventem l’ocupació a Ripollet, codi 
22/Y/326029, amb l’objectiu de dinamitzar el  mercat de treball local, dins 
del marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Govern Locals 2020-2023, durant el període 2022-2023.

 2022/1003, de 3 de juny, pel qual es va acceptar la subvenció per un import 
total de 373.481,46 euros, atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
per a l’execució de les actuacions Suport a les actuacions municipals i de 
recuperació laboral de la Covid-19, de les actuacions següents del programa 
de dinamització del mercat de treball, destinada a la contractació de 14 
persones durant un període de 12 mesos, a jornada completa a executar 
durant l’any 2022-2023, amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva i 
millorar l’ocupabilitat de les persones participants.
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 2022/1055, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Padró d’abonaments al 
poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes de juny 2022, per un 
import total de 107.193,11 €.

 2022/1058, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Padró de l’escola de natació 
del mes de juny al poliesportiu municipal, per un import total de 725,34 €.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Aprovar la liquidació de la certificació d’obra núm. 1, corresponent 
al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal.

Fets

1. El 9 de febrer de 2021, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va aprovar 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el Projecte executiu de l’arxiu 
municipal de Ripollet, amb un pressupost d’1.899.999,99 euros, IVA inclòs 
(expedient municipal 2019/923). Projecte municipal que està dirigit 
facultativament pels tècnics de l’AMB.

2. El 4 de maig de 2021, l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, van signar el Conveni de col·laboració per al finançament de les 
obres del Projecte del nou arxiu municipal (expedient municipal 2021/1640).  
La clàusula tercera distribueix percentualment de la manera següent el 
finançament que cal aportar: AMB 52,99 % i Ajuntament de Ripollet 47,01%.

3. El 7 d’abril de 2022, l’AMB, amb registre d’entrada ENTRA-2022-5731, va 
presentar la documentació corresponent a la certificació núm. 1 d’obra del 
projecte, per import de 125.163,79 €:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de febrer, amb les condicions del 
contracte.

 Factura FVS22 0052 de Vesta Rehabilitación, SL, corresponent amb les 
obres del mes de febrer.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet, l’abonament de 
58.839,50 euros (IVA inclòs), equivalent al 47,01 % de la certificació 
d’obra núm. 1.
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4. El 28 d’abril de 2022, el tècnic d’Arxiu de l’Ajuntament, emet informe tècnic 
del tenor literal següent:

“Informe tècnic en relació al pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) corresponent al 47,01% de l’import de la certificació 
número 1 de les obres de Construcció del nou Arxiu municipal de Ripollet.

Antecedents

1. En data de 9 de febrer de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
aprova definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de 
l’Arxiu municipal de Ripollet (carrer de la Salut, 18 – carrer de la Palma 14), 
amb un pressupost d’1.899.999,99 euros, iva inclòs (expedient municipal 
2019/923). Projecte municipal que està dirigit facultativament pels tècnics de 
l’AMB.

2. En data de 4 de maig de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona van signar el conveni de col·laboració per al finançament de les 
obres del projecte del nou arxiu municipal (expedient municipal 2021/1640).  
La clàusula tercera distribueix percentualment de la següent manera el 
finançament que cal aportar: AMB 52,99% i Ajuntament de Ripollet 47,01%.

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 Vesta 
Rehabilitación SL.

Consideracions tècniques

En data de 7 d’abril de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada (ENTRA-
2022-5731), la certificació número 1 d’obra del projecte per import de 125.163,79€ 
amb la documentació corresponent:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes de febrer amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0052 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les obres del 
mes de febrer.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 58.839,50 
euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 1, equivalent al 47,01%, 
segons conveni.
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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 58.839,50 € (iva inclòs) 
corresponent al 47,01%, segons conveni, de la certificació d’obra número 1.

 Que el pagament es carregui a l’Aplicació pressupostària 101.3322.76400 
(Transferència AMB arxiu municipal).

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

2. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOG núm. 
1807, 11/10/1993).

3. La Llei 10/2011, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents modificada per 
la Llei 20/2015, de 29 de juliol.

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

5. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

7. El punt Cinquè, apartat 8a de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de 
desembre, per la qual es deleguen les atribucions a la Junta de Govern Local.

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

ACORDS

1. Aprovar la liquidació corresponent a la certificació núm. 1, de l’obra del nou 
arxiu municipal de Ripollet, per un import de 58.839,50 euros, corresponent al 
47,01 % del Conveni de col·laboració signat el 4 de maig de 2021, amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

2. Reconèixer l’obligació per import 58.839,50 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 101.3322.76400, “Transferència AMB arxiu municipal”, mitjançant 

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

Codi Segur de Validació 653d4b00c8a74dcd8e171d821613d209001

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

29
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


transferència bancària al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, núm. de 
compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM).

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

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de 
serveis educatius de Casa Natura.

Fets

1. El 19 d’octubre de 2018, per Resolució d’Alcaldia 1415, es va adjudicar el 
contracte de serveis educatius de Casa Natura, a favor de l’ASSOCIACIÓ 
RIPOLLET NATURA, amb la identificació fiscal G60808433. Per l’execució de 
l’esmentat servei es va signar contracte el 26 d’octubre de 2018, per una 
durada de dos anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any 
cadascuna.

2. El 19 de maig de 2022, l’ASSOCIACIÓ RIPOLLET NATURA, va sol·licitar al 
Registre general de l’Ajuntament, la devolució de la garantia definitiva per 
la quantitat de  1.698,21 euros, corresponent a l’import de garantia definitiva 
per l’adjudicació del servei.

3. El 2 de juny de 2022, la tècnica de Medi Ambient, com a responsable del 
contracte de referència, va emetre informe favorable en relació al correcte 
compliment del contracte per part de l’empresa adjudicatària, i en 
conseqüència va informar favorablement a la devolució de la garantia 
sol·licitada. Aquest informe es va incorporar en l’expedient administratiu.

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 devolució de la garantia dipositada a la Tresoreria municipal, per 
l’ASSOCIACIÓ RIPOLLET NATURA, amb identificació fiscal G60808433, 
mitjançant aval bancari a nom de l’Ajuntament de Ripollet, amb un import de 
1.698,21 euros, en concepte de garantia definitiva de la licitació del contracte de 
serveis educatius de Casa Natura.
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2. Notificar aquest acord a l’interessat.

4.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte servei 
de control, gestió i supervisió del manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals, SOGESA Instal·lacions Integrals, SAU.

Fets

1. El 8 de juliol de 2013, per Resolució de la Presidència delegada del Patronat 
Municipal d’Esports de Ripollet, es va adjudicar el contracte de servei de 
control, gestió i supervisió del manteniment de les instal·lacions esportives 
municipals a favor de l’empresa SOGESA Instal·lacions Integrals, SAU, amb 
NIF A08181745. Per l’execució de l’esmentat servei es va signar contracte el 
18 de juliol de 2013, amb una durada de tres anys.

2. L’1 de febrer de 2022, l’empresa SOGESA Instal·lacions Integrals, SAU, va 
sol·licitar al Registre de documents de l’Ajuntament, la devolució de la 
garantia definitiva per la quantitat de  2.160,00 €, corresponent a l’import 
de garantia definitiva per l’adjudicació del servei.

3. El 7 de juny de 2022, el cap d’unitat d’Equipament d’Esports, com a 
responsable del contracte de referència, va emetre informe favorable en 
relació al correcte compliment del contracte per part de l’empresa 
adjudicatària, i en conseqüència informant favorablement a la devolució de 
la garantia sol·licitada. Aquest informe es va incorporar en l’expedient 
administratiu.

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 devolució de la garantia dipositada per l’empresa SOGESA 
Instal·lacions Integrals, SAU, amb NIF A08181745, mitjançant aval bancari amb 
un import de 2.160,00 €, en concepte de garantia definitiva de la licitació del 
contracte de servei de control, gestió i supervisió del manteniment de les 
instal·lacions esportives municipals.

2. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Codi Segur de Validació 653d4b00c8a74dcd8e171d821613d209001

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

29
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


4.1.3. Licitació contracte mixt de subministrament i instal·lació, en règim 
de lloguer, de l’enllumenat nadalenc de Ripollet.

Fets

1. El 27 de maig de 2022, el cap d’unitat de Comerç, va emetre informe, 
incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat de la 
contractació indicada amb l’objecte del subministrament, en règim de 
lloguer, el muntatge, el desmuntatge i el manteniment de l’enllumenat 
nadalenc de Ripollet, per tal de dinamitzar els eixos comercials i crear una 
estètica de ciutat que reforci la identificació popular amb les tradicions de 
Nadal.

2. La unitat de Contractació, va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, mentre que el Plec de prescripcions tècniques –PPT– 
va ser redactat pel cap d’unitat de Comerç, 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.

3. 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:

 31527200-8–Llums per a enllumenat exterior.
 71318100-1–Serveis de luminotècnia i d’il·luminació natural.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu mixt de subministrament i serveis, en atenció a 
l’establert a l’art. 18 de la 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 a pagar, el seu 
import ascendeix a 98.000,00 €, sense incloure l’impost sobre el valor 
afegit.

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.
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3. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert 
simplificat, adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de 
manera automàtica, previst a l’apartat 1 de l’art. 159 LCSP.

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 procedir a la licitació del contracte mixt de 
subministrament i instal·lació, en règim de lloguer, de l’enllumenat nadalenc de 
Ripollet, quins requisits estan enunciats al contingut dels documents Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts 
en l’expedient administratiu.

2. Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà amb càrrec a 
la aplicació pressupostària següent del vigent Pressupost: 201.433.22699– 
“Promoció del comerç local”.

3. Autoritzar la despesa màxima per atendre el contracte, d’acord amb els 
imports següents:

Any 2022: despesa de 49.000,00 €, més l’IVA de 10.290,00 €, resultant un 
total de 59.290,00 €.
Any 2023: despesa de 49.000,00 €, més l’IVA de 10.290,00 €, resultant un 
total de 59.290,00 €.

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

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

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

 Titular Suplent
Presidenta Meritxell Caler Vergara, regidora 

d’Ocupació, Empresa i Comerç
Pilar Castillejo Medina, 
regidora d’Economia

Vocal Helena Muñoz Amorós, secretària DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics
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Vocal Joan Méndez Martínez, 
interventor

DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

 

Vocal DADES PROTEGIDES, cap d’unitat 
de Comerç

DADES PROTEGIDES, 
coordinador Desenvolupament  
Econòmic

 

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

7. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat d’aquest acord.

4.1.4. Licitació contracte mixt de subministrament i obra de substitució 
de l’enllumenat del camp de futbol de Ripollet, les pistes de pàdel i la 
pista d’atletisme, ubicades al poliesportiu municipal, i el camp de futbol 
de l’Industrial de Ripollet.

Fets

1. El 17 de maig de 2022, el cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, va emetre 
informe, incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat i 
idoneïtat de procedir a la licitació del contracte de subministrament i 
substitució de l’enllumenat del camp de futbol Ripollet, les pistes de pàdel i 
la pista d’atletisme, ubicades al poliesportiu municipal, i el camp de futbol 
de l’Industrial de Ripollet.

2. El 17 de maig de 2022, el cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, també va 
emetre informe, amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i 
la projecció de la inversió, concloent en el reconeixent de la sostenibilitat 
financera de la contractació del contracte, que consta incorporat en 
l’expedient administratiu.

3. La unitat de Contractació, va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, mentre que el Plec de prescripcions tècniques –PPT– 
va ser redactat pel cap d’unitat d’Equipaments d’Esports, quin tenor i 
documentació conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior 
contracte administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, LCSP, i als articles 
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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4. 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:

34991000-0 Llums per il·luminació exterior.
31527000-6 Focus.
45316100-6 Instal·lació equips enllumenat exterior.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu mixt per contenir prestacions corresponents al 
contracte de subministrament i prestacions corresponents al contracte 
d’obres i, per tant, caldrà atenir-se, per determinar les normes que regeixen 
la seva adjudicació, al caràcter de la prestació principal. En aquest sentit els 
imports relatius al subministrament supera amb escreix els imports de l’obra, 
d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 18 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 
115.690,00 €, sense incloure l’impost sobre el valor afegit.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

3. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert 
simplificat, adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de 
manera automàtica, previst a l’apartat 1 de l’art. 159 LCSP.

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

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

1. Aprovar la necessitat de procedir a l’inici de la licitació del contracte mixt de 
subministrament i substitució de l’enllumenat del camp de futbol Ripollet, les 
pistes de pàdel i la pista d’atletisme, ubicades al poliesportiu municipal, i el camp 
de futbol de l’Industrial de Ripollet, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en l’expedient 
administratiu.

2. Aprovar que la despesa derivada d’aquest contracte s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 602.342.63201 “Millores instal·lacions esportives”, del vigent 
Pressupost.

3. Autoritzar la despesa màxima per atendre el contracte, amb consignació 
suficient, d’acord amb els imports següents:

Any 2022: 115.690,00 €, més la quantitat de 24.294,90 € corresponent a l’IVA, 
resultant un import total de 139.984,90 €, IVA inclòs.

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

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

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

Presidenta: la regidora d’Esports o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de l’Ajuntament, l’interventor de l’Ajuntament i el cap 
d’unitat d’Equipaments d’Esports, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretària: actuarà com a secretària una funcionària de la corporació.

7. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat d’aquest acord.
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4.2. Persones:

4.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en 
centres de treball, amb el Centre Taulé Viñas de Sabadell.

Fets

1. L’Ajuntament de Ripollet, va formalitzar l’Acord de pràctiques amb el Centre 
Taulé Viñas de Sabadell, amb l’objectiu de la realització de la formació 
pràctica en centres de treball per a estudiants de Guia en el Medi Natural i 
de Temps de Lleure.

2. El 10 de juny de 2022, la cap de Persones i Organització, en relació a 
l’aprovació de l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball, per a estudiants de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure 
amb el Centre Taulé Viñas de Sabadell, per a l’alumne Sr. DADES 
PROTEGIDES.

3. L’11 de juny de 2022, el cap d’unitat de de Gestió d’Esports, va emetre la 
memòria en relació amb el conveni, incorporada en l’expedient 
administratiu.

4. Aquest conveni, no suposa en cap cas una relació laboral entre l’alumne i 
l’Ajuntament, així com tampoc una contraprestació econòmica per l’alumnat 
o el centre docent per poder dur a terme aquest conveni.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

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

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

5. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, per la qual es regula la formació en 
centres de treball.

6. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
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de desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

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

ACORDS

1. Aprovar la signatura de l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball, per a estudiants de Guia en el Medi Natural i de Temps de 
Lleure amb el Centre Taulé Viñas de Sabadell, per a l’alumne Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb una durada de 100 hores, a partir del 27 de juny i fins el 29 
de juliol de 2022.

2. Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni, 
sota la supervisió del coordinador del Departament de Tècnics Esportius, Sr. 
DADES PROTEGIDES.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Empresa i Comerç:

5.1.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Ripollet 
i Montcada i Reixac, per l’execució del projecte “Suport a la indústria dels 
polígons d'activitat econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet” (codi: 
21/y/308215). Catàleg de serveis 2021 en el programa polítiques de teixit 
productiu (Diputació de Barcelona).

Fets

1. El 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per 
acord núm. 261/21, va aprovar atorgar, en règim de concessió amb 
concurrència competitiva, un ajut econòmic total de 54.805,25 euros, per a 
l’execució conjunta entre els ajuntaments de Montcada i Reixac i Ripollet, 
del projecte “Suport a la indústria dels polígons d'activitat econòmica de Montcada 
i Reixac i Ripollet”, en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs 
Locals per a l’any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, codi XGL 21/Y/308215, a executar entre l’any 2021 i 2022.
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2. El 13 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet, 
va aprovar acceptar la concessió de recursos econòmics per un import de 
19.697,01 euros, que correspon al 60 % del cost total del projecte (32.828,34 
euros), atorgat per la Diputació de Barcelona, amb l’obligació de cofinançar 
el 40 % restant del total del projecte, és a dir, l’import de 13.131,33 euros, 
que serà justificat amb recursos propis dels capítols I i IV.

3. L’Ajuntament de Montcada i Reixac actuarà com a ens gestor del projecte, i 
serà l’encarregat de transferir la part corresponent de l’ajut econòmic 
concedit, a l’Ajuntament de Ripollet, que actuarà com a ens executor.

4. Per tal d’establir els compromisos d’execució de les actuacions individuals i 
mancomunades d’ambdues parts, es proposa l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració a subscriure amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per al 
compliment de les actuacions i el finançament de les activitats d’acord amb 
les estipulacions del conveni, que es transcriu a la part resolutiva d’aquest 
acord.

5. Existeix consignació suficient en les aplicacions pressupostàries del 
pressupost per a l’any 2021 i 2022, per fer front les despeses del cost total 
del projecte per l’import de 32.828,34 euros, que seran justificats amb 
despeses del capítol II, l’import de 19.697,01 euros i amb recursos propis dels 
capítols I i IV per l’import de 13.131,33 euros, tal com es detalla a continuació:

Any A. pressupostària Subvenció  (60 %) Aportació  (40 %) Total
2021 202.2411.226995 15.757,61 €
2022 202.2411.226995 3.939,40 €

Recursos propis dels 
capítols I i IV 

Total 19.697,01 € 13.131,33 € 32.828,34 €

6. El 13 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar la declaració 
pluriennal de l’import concedit (19.697,01 €), per a l’any 2021 (15.757,61 
euros) i 2022 (3.939,40 €).

7. El 17 i el 20 de desembre de 2021, respectivament, la tècnica d’Empresa, va 
emetre informe, el qual es dóna per reproduït literalment i va presentar 
memòria justificativa del conveni de col·laboració, els quals consten 
incorporats en l’expedient administratiu.

8. El 6 d’abril de 2022, la TAG de Serveis Jurídics, va emetre informe favorable, 
incorporat en l’expedient administratiu.
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Fonaments de dret

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

2. 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.

3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP).

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

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 dels següents

ACORDS

1. Aprovar i signar el Conveni de col·laboració a subscriure amb l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, per l’execució del projecte “Suport a la indústria dels polígons 
d'activitat econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet” durant les anualitats 2021-
2022, amb el compromís d’executar les actuacions aprovades segons el cost del 
pla de treball per l’import total de 32.828,34 euros, que seran justificades amb 
despeses del capítol II, l’import de 19.697,01 euros i amb recursos propis dels 
capítols I i IV per l’import de 13.131,33 euros, d’acord amb les estipulacions del 
conveni que tot seguit es transcriu literalment:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I 
L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “Suport a 
la indústria dels polígons d'activitat econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet 
– (21/Y/308215). Catàleg de Serveis 2021 en el programa Polítiques de Teixit 
Productiu (Diputació de Barcelona).

R E U N I T S 

D’una part la Sra. Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac i actuant en 
nom i representació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, NIF P0812400J i seu a l’ Av. 
Unitat, 6 (08110) Montcada i Reixac. Assistit per la secretària General de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac, la Sra. M. José López Pallarés.
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d’una altra el Sr. José María Osuna López, alcalde de Ripollet, i actuant en nom i 
representació de l’Ajuntament de Ripollet, NIF P0817900D i seu al Carrer Balmes, 2 
(08291) Ripollet. Assistit per la secretària de l'Ajuntament de Ripollet, la Sra. Helena 
Muñoz Amorós.

M A N I F E S T E N 

I. El món local ha estat i continua sent, un dels principals agents en la promoció 
econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai suficientment 
reconegut ni valorat.

Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant 
en la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb 
recursos escassos i excessivament condicionants per convocatòries tant en la seva 
finalitat com temporalitat.

Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests 
serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament 
municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i amb un 
impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis 
en els models econòmics.

II. L’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni per a la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de 
vida dels seus habitants.

D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos 
dels pilars en els quals es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses.

III. Es fa imprescindible posar el focus d’atenció de la prestació dels serveis en la 
beneficiària final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques realitzades.

Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses 
ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert 
pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització.

Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món 
local, i per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això 
que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats 
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serveis, cercant la racionalitat territorial i sent el treball de manera supramunicipal 
una de les eines que ho ha de permetre.

IV. Que l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l'Ajuntament de Ripollet, disposen d’un 
Centre Local de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE), que per definició presta 
serveis a les persones emprenedores i empreses del seu municipi.

V. Que ambdós Ajuntaments estan interessats en que les empreses ubicades als PAES 
dels seus municipis puguin rebre els serveis necessaris per satisfer les seves 
necessitats, en termes de cooperació, de millora de la competitivitat empresarial i 
de la dinamització dels PAES.

El conveni es desenvolupa en el marc de les aportacions de la Diputació de Barcelona.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte.
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac i l’Ajuntament de Ripollet, per a la realització d’accions conjuntes 
en el marc de l'actuació anomenada "Suport a la Indústria dels Polígons d'Activitat 
Econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet” - 21/Y/308215, atorgat per la Diputació de 
Barcelona, dins del Catàleg de serveis 2021 en el Programa Polítiques del Teixit Productiu 
del Pla Xarxa de governs locals 2021 (Suport a la Indústria dels Polígons d'Activitat 
Econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet ).

Segon. Compromisos de les parts.
Els dos ajuntaments, es comprometen a treballar conjuntament en el disseny i la 
realització d’actuacions conjuntes en matèria de promoció de la competitivitat dels 
polígons dels dos municipis.

Els dos ajuntaments presentaran un pla de treball anual i en acabat aquest, una 
memòria de justificació.

Segons la proposta presentada a la Diputació de Barcelona s’ha definit el projecte segons 
els següents paràmetres:

Les actuacions que es proposen són:
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

1 Visites conjuntes d’atenció i 
coneixement al territori 
industrial dels dos municipis.

ACTIVITAT CONJUNTA

Recorregut pels PAE per mantenir actualitzat el cens 
empresarial municipal i la modificació d’aquest si 
s’escau. Gestió de les necessitats que se'n derivin:
 Atenció al teixit industrial.
 Registre de les dades recollides per a poder ser 

explotades al CRM.
 Tramitació de consultes. 

PAE de Montcada Reixac i PAE de Ripollet.
Durant tots els mesos de l’execució.

2 Visites conjuntes a les empreses 
dels polígons.

ACTIVITAT CONJUNTA

 Visites a les empreses del territori per part del 
personal tècnic d’ambdós municipis per tal de 
conèixer el teixit empresarial conjuntament i poder 
compartir metodologies i recursos així com poder 
oferir tot allò que està en coneixement de les dues 
entitats.

 Visita presencial.
 Registre de les dades recollides per a poder ser 

explotades.
 Tramitació de consultes 3 a MiR i 3 a Ripollet.

PAE de Montcada Reixac i PAE de Ripollet.
De maig a novembre.
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

3 Reunions de coordinació.

ACTIVITAT CONJUNTA

 Reunions de coordinació tècnica per tal de valorar 
els inputs rebuts a les visites, contrastar recursos i 
coneixements de cada entitat i poder establir 
iniciatives i línies de treball.

 Presencials i/o via web.
 Elaboració d’un resum de la reunió amb temes 

tractats i acords presos.

Via telemàtica (Jitsi meet;Zoom).
Juny i novembre/març i setembre.

4 Realitzar un estudi/diagnosi de 
l’economia circular a Montcada i 
Reixac.

MONTCADA I REIXAC

Anàlisi de la situació actual de les empreses en matèria 
d’economia circular a través d’una col·laboració 
externa on es defineix un mapa d’oportunitats 
mitjançant un diagnòstic i cocreació que impliqui les 
persones clau de l’empresa, amb una fase diagnòstic, 
cocreació de l’estratègia empresarial i aterratge en 
projectes concrets.

En el transcurs del 2021 a Montcada i Reixac.
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

5 Llistat d'indicadors a treballar 
per a la Certificació Q del Pla d’en 
Coll (Montcada i Reixac).

MONTCADA I REIXAC

 Es farà cerca dels indicadors que s'avaluen per a 
poder obtenir la Certificació Q del polígon que es 
proposa.

 Preparació de la documentació per la certificació, 
participació amb el grup de treball coordinat per 
PIMEC.

 Es vetllarà per facilitar la informació necessària als 
especialistes que la gestionin.

 Es realitzaran reunions amb territori, urbanisme i 
les EUC.

 Es realitzaran accions de comunicació a les 
empreses i la ciutadania de la fita assolida.

 S'acompanyarà als especialistes en les actuacions 
que s'hagin de portar a terme.

 Adopció dels acords municipals de compromís de 
resolució de les no conformitats un cop rebut 
l’informe de certificació valoració de les obligacions 
concretes a millorar.

 Valoració amb els altres àrees municipals de la 
conveniència de certifica altres PAE del municipi.

Servei d'empresa de l’àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet i Promoció 
Econòmica de Montcada i Reixac.
En el transcurs del 2021.
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

6 Ampliació del projecte d’estalvi 
energètic, coneixement sobre 
formes d’impulsar-ho i recursos 
disponibles que siguin d’aplicació a 
les empreses locals sobre el Servei de 
Diagnosi d’eficiència energètica per 
a les empreses PAEs de Montcada i 
Reixac.

 Contractació d’un expert en matèria de Diagnosi 
d’eficiència energètica.

 Assessorament a les empreses interessades.
 Realització de 8-10 Diagnosis energètiques a empreses 

del territori.
 Avaluació de les diferents alternatives i difusió de les 

mateixes.

Promoció Econòmica de Montcada i Reixac i PAE del 
municipi.
En el transcurs del 2021.

7 Accions de sensibilització i difusió, 
sobre eficiència energètica (bones 
pràctiques d’estalvi energètic, 
autoconsum i anàlisi de la factura, 
adaptació a la nova normativa).

 Realització de tallers en línia sobre eficiència energètica 
(bones pràctiques d’estalvi energètic, autoconsum i 
anàlisi de la factura, adaptació a la nova normativa).

 Activitats que tenen l’ intenció de dur a terme accions 
concretes en indústries i empreses del municipi per tal de 
fomentar l’eficiència energètica, així com l’ús de les 
energies renovables en l’actual marc de transició 
energètica.

Promoció Econòmica de Montcada i Reixac i PAE del 
municipi.
En el transcurs del 2021.

8 Servei de facturació o comptabilitat 
energètica per a les empreses PAE 
de Montcada i Reixac.

 Realitzar un servei de gestió i comptabilitat energètica a 
empreses del teixit industrial centrat en l’anàlisi de les 
factures energètiques i el càlcul d’indicadors de 
seguiment.

 Avaluació de les diferents alternatives i difusió de les 
mateixes.

 Assessorament a les empreses dels polígons industrials 
en mesures d’eficiència energètica.

Promoció Econòmica de Montcada i Reixac i PAE del 
municipi.
En el transcurs del 2021.
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

9 Execució i justificació del PMP. Es vetllarà perquè les actuacions previstes avancin segons 
els terminis i les condicions exigides:
 recordatoris d'execució àrees responsables,
 propostes de reunions de coordinació i seguiment,
 suport en la justificació de les intervencions,
 tancament del projecte.

Servei d’empresa de l’àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021

10 Estudi dels residus assimilables de 
les empreses dels PAE de Ripollet.

Es contractarà una empresa especialitzada per a que 
realitzi l’estudi.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.

11 Document divulgatiu-prescriptiu 
sobre els residus assimilables.

Es contractarà una empresa especialitzada per a què 
realitzi el document.
*coordinació amb l'àrea de Comunicació de  l'Ajuntament 
de Ripollet.

PAE de Ripollet.
A determinar.

12 Estudi de comunitats 
energètiques.

Es contractarà una empresa especialitzada per a que 
realitzi l’estudi.
El resultat es posarà a disposició de les empreses en 
qüestió i es vetllarà per publicar-ho al nou web municipal 
per a fer-ho extensible per a qualsevol.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.

13 Consultoria especialitzada en la 
constitució d’una comunitat 
energètica.

Es contractarà una empresa especialitzada per a que 
realitzi l’assessorament.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.
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Nom de l’activitat Descripció activitats previstes i metodologia Previsió dates inici i finalització i localització

14 Consultoria especialitzada 
entorn la despesa energètica.

Es contractarà una empresa especialitzada per a que 
realitzi els assessoraments.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.

15 Sessions de treball amb 
propostes i acords amb l’AER.

Reunions de coordinació per valorar iniciatives a 
impulsar, reptes i qüestions que puguin sorgir i 
qualsevol altra qüestió d’interès per ambdues parts.
 Online o presencial.
 Elaboració d’un resum de la reunió amb temes 

tractats i acords presos.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet gener, març, 
maig, juliol, setembre i novembre 2021.

16 Proposta de projecte de 
mancomunació de serveis 
(inclou un monogràfic i una 
visita).

Es presentarà el projecte del Circuit de recollida 
mancomunada d’orgànic i envasos de les empreses 
dels PAE industrials per part dels impulsors.
S’organitzarà una visita a l’Ecoparc. 

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.

17 Línia d'ajut econòmic de 
concurrència competitiva.

 Realització de la convocatòria.
 Definició del barematge per a la puntuació de les 

candidatures.
 Revisió de les candidatures.
 Elaboració d'informes de valoració.
 Revisió de la documentació justificativa.
 Elaboració d'informes de tancament.

Servei d'empresa de l'àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Ripollet.
En el transcurs del 2021.
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Tercer. Comissió de seguiment.
Es crea una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, dos representants de cada 
entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les dues entitats i, com 
a mínim, un cop l’any, per fer la valoració corresponent del conveni de col·laboració així 
com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès per al seu 
desenvolupament.

Quart. Aportació econòmica i justificació.
Segons la resolució d’ajuts econòmics aprovada per la Junta de Govern Local del 27 de 
maig de 2021 de la Diputació de Barcelona referent a l’aprovació de la concessió del 
Catàleg de serveis 2021, s’atorga un ajut total de 54.805,25 euros per a l’execució del 
projecte plurianual 2021/2022. Sent la distribució de dita subvenció en 43.844,20 € pel 
2021 i de 10.961,05€ pel 2022.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac aportarà la quantitat de 23.405,49 € per a la 
execució del Projecte, sobre un total a justificar de 58.513,73 €. La diferència de 
35.108,24 € correspon a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Ripollet aportarà la quantitat de 13.131,33 € per a la execució del 
Projecte, sobre un total de 32.828,34 € a justificar. La diferencia de 19.697,01 € 
correspon a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac com a ens gestor principal es compromet a presentar 
les justificacions tècniques i econòmiques parcials i totals a la Diputació de Barcelona, 
en les dates establertes a les bases de la convocatòria.

L’Ajuntament de Ripollet es compromet a aportar tota la documentació relativa a la 
justificació de la subvenció a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per la posterior 
presentació per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac davant la Diputació de 
Barcelona.

El termini de justificació parcial i final, corresponent a les actuacions executades i 
justificades en l’any 2021, està previst una voluntària fins el 15 de novembre de 2021 i 
una final fins el 31 de març de 2022; i les actuacions executades i justificades durant 
l’any 2022 està previst una voluntària fins el 11 de novembre de 2022 i una final fins el 
31 de març de 2023.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac realitzarà les transferències a l’Ajuntament de 
Ripollet a mesura que Diputació de Barcelona faci efectiu els pagaments corresponents.

Cinquè. Vigència.
El conveni tindrà una durada corresponent a la finalització prevista del Projecte, a data 
de 31 de desembre de 2022.
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Sisè. Dades de caràcter personal i confidencialitat.
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter 
personal de les persones emprenedores i empreses participants en els diferents serveis i 
activitats a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre.

D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i 
empreses participants en els diferents serveis i activitats seran tractades 
confidencialment per ambdues parts.

Setè. Resolució.
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:

 Per la realització del seu objecte.
 Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
 Per mutu acord de les parts.
 Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les 

seves previsions.
 Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
 Qualsevol altre determinada per la legislació vigent.

Vuitè. Règim jurídic.
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Novè. Jurisdicció.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en 
la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran 
acollir als tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa que corresponguin.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”.
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2. Designar el coordinador de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic i la tècnica 
d’Empresa, com a persones interlocutores en la comissió de seguiment i valoració 
que coordinarà les relacions entre les parts.

3. Notificar, aquest acord, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, al coordinador i 
a la tècnica d’Empresa de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament 
de Ripollet.

4. Publicar, aquest acord, al Tauler d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a la web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

5. Comunicar, aquest acord, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestació social econòmica, per a l'atenció de situacions urgents i de 
greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats 
contemplades en el punt 3.1 e) de l’annex 3 del Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/3235).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
prestacions per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no 
puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades punt 3.1 e) de l’annex 
3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
Ripollet a favor del beneficiària següent, per import de 1.567,76 €:

PSE: 67818
NIF: ***4313**
Exp. HÈSTIA: 2014/446
Nom: DADES PROTEGIDES
Factures: 5000714657, 5000714945, 5000715252 i 5000715964
Import: 1.567,76 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, per un import total 
de 1.567,76 €, a favor de la persona beneficiària, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48000 “ajudes econòmiques”, del Pressupost municipal 
per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 1.567,76 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 “ajudes econòmiques”, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022:
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PSE: 67818
NIF: F17444225
Exp. HÈSTIA: 2014/446
Nom: Suara Serveis, SCCL 
Factures: 5000714657, 5000714945, 5000715252 i 5000715964
Import: 1.567,76 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9545).

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.
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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 municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmics, 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 drets

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.
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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 de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de casal 
d’estiu a favor de les persones interessades següents, per un import total de 
602.50,00 €:

PSE NIF Exp. HÈSTIA Nom Import
65344 ***0662** 2017/229 DADES PROTEGIDES 340,00 €
64774 *****2898 2018/409 DADES PORTEGIDES 262,50 €
Total 602,50 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, per un import total 
de 602.50 €, a favor de les persones beneficiàries, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal d’Estiu”, del vigent Pressupost.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 602,50 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal 
d’Estiu”, del vigent Pressupost:

PSE: 65344 i 64774
Exp. HÈSTIA: 2017/229 i 2018/409
Import: 340,00 € i 262,50 € (total 602,50 €)
NIF: G60282480
Endossatari: Futbol Sala Ripollet

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

6.1.3. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9551).

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 
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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 
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 
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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 drets

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de casal 
d’estiu a favor de les persones següents, per un import total de 525,75 €:

PSE NIF Exp.  HÈSTIA Nom Import
65340 ***0714** 2016/236 DADES PROTEGIDES 342,00 €
65339 ***4487** 2004/100 DADES PROTEGIDES 183,75 €
Total 525,75 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, per import total de 
525,75 €, a favor de les persones beneficiàries, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal d’Estiu”, del vigent Pressupost.
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3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 525,75 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal 
d’Estiu”, del vigent Pressupost:

PSE: 65340 i 65339
Exp. HÈSTIA: 2016/236 i 2004/100
Import: 342,00 € i 183,75 € (total 525,75 €)
NIF: G58964370
Endossatari: AFA Escola Bàsquet Sant Gabriel

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

6.1.4. Prestació social econòmica, per a material escolar material escolar 
i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’annex 3 del 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 
2022/1346).

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 
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següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
material escolar i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’annex 3 
del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, 
a favor de la persona interessada següent, per un import total de 70 euros:

PSE: 67777 
NIE: ****3775*
Exp. HÈSTIA: 2022/031
Nom: DADES PROTEGIDES
Factura: 1
Import: 70 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa,  per un import total 
de 70 € a favor de la persona beneficiària, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
301-2313-48000 “ajudes econòmiques”, del Pressupost municipal per a l’exercici 
2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 70 €, de 
l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 “ajudes econòmiques”, del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2022:

PSE: 67777 
NIF: Q5888403A
Exp. HÈSTIA: 2022/031
Endossatari: Escola Gassó Vidal
Factura: 1
Import: 70 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.
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5. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

6.1.5. Acceptació subvenció Programa resiliència local 2021.

Fets

1. L’1 de febrer de 2022, la Presidència de la Diputació de Barcelona, va dictar 
el Decret 768/2022, mitjançant el qual es concedia ajuts pel Programa 
específic de resiliència local per l’any 2021,  en el marc del Pla de concertació 
de Xarxa Governs Locals 2020-2023.

2. El Programa de resiliència local forma part de la línia d’ajuts amb els que la 
Diputació de Barcelona té la voluntat d’empoderar els municipis, per tal que 
esdevinguin espais de recuperació social i econòmica en àmbits com la 
promoció econòmica local, la dinamització del teixit productiu i la protecció 
dels sectors de la població més vulnerable; i contribuir a començar a deixar 
enrere les extraordinàries conseqüències socials i econòmiques de la 
pandèmia de la COVID-19.

3. La subvenció atorgada per aquest programa a l’Ajuntament de Ripollet,  és 
de 389.047,50 €, amb el codi 21/X/314468.

4. L’acceptació d’aquesta subvenció ajudarà a donar un millor servei cap a la 
ciutadania.

5. S’ha de tramitar l’acceptació de la subvenció, a través del PMT de la Diputació 
de Barcelona, abans del 15 de juny de 2022.

6. La Diputació de Barcelona farà el pagament de la subvenció un cop feta la 
justificació de les despeses que s’aplicaran a aquest programa.

7. El 26 de maig de 2022, la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, va emetre 
informe, el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

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

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre.

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

ACORDS

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, del Programa 
de resiliència local 2021, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Governs 
Locals 2020-2023, per import de 389.047,50 €, amb el codi 21/X/314468.

2. Tramitar l’acceptació, a través del Portal de tràmits de la Diputació de 
Barcelona, com a data límit del 15 de juny de 2022.

3. Notificar, el present acord, a la Diputació de Barcelona a través del Portal de 
tràmits de la Diputació de Barcelona, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents.

4. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Devolució import taxa informe policial.

Fets

1. El 28 de gener de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, va presentar instància 
al Registre general de l’Ajuntament, núm. 1307, en la qual va sol·licitar la 
devolució de la taxa de 41 €, en concepte de “taxa per expedició de documents 
i concretament en l’expedició d’atestat policial” , efectuada el 13 de gener de 
2022,  ja que, una vegada abonada la taxa, no se li van donar els documents 
que va sol·licitar, perquè es troben al jutjat.

2. L’11 de febrer de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
del tenor literal següent:

“En data 13 gener 2022, el senyor DADES PROTEGIDES a través del seu representant 
i Advocat sr. DADES PROTEGIDES, es va personar a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà de 
Ripollet (OAC) sol·licitant de forma presencial, per Instància Genèrica amb Num 
Registre 578/2022, les dades i informes relatius a l´accident de circulació amb les 
Diligències Judicials Num. 805514/2021, abonant en aquest mateix moment la 
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"Taxa Expedició Informe Atestat Accident" amb número de Càrrec-Valor ES47-
0182-8688-1602-0021-3406.

Posteriorment en data 19/01/22 es posa en contacte telefònic amb l´Àrea 
Administrativa de la Policia Local per informar que s'ha adreçat al Jutjat de 
Referència que entén de les diligències d'aquest informe, però que no li han facilitat 
les dades relatives al mateix lloc que ho han tramès al Ministeri Fiscal, motiu pel 
qual sol·licita al nostre Departament còpia de les diligències esmentades.

S'informa en aquesta mateixa trucada que quan des d'aquest Departament 
s'emeten Documents dirigits a Seu Judicial, és aquesta Autoritat a qui competeix 
l'emissió de qualsevol Document relatiu a l'esmentat Informe, per la qual cosa no hi 
ha la possibilitat de facilitar des d'aquesta Àrea Administrativa còpia de Documents 
que es trobin en via judicial.

S'informa igualment de la possibilitat de reclamar la Devolució de la Taxa satisfeta 
amb anterioritat ja que no es podrà facilitar l'emissió dels documents sol·licitats.

És per això que, des d'aquesta Àrea Administrativa Policia Local, s'entén que 
procedeix la devolució de la Taxa de Referència en no poder emetre còpia dels 
documents sol·licitats.”.

Fonaments de dret

Ordenança fiscal núm. 25, “taxa per l’expedició de documents administratius”, on 
diu literalment en els articles 6 i 7:

“Article 6. Quota tributària.
La quota tributària serà una quantitat fixa segons la naturalesa dels documents o 
expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.

Les quotes que en resultin de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 
50 per cent quan els interessats sol·licitin, amb caràcter d’urgència, la tramitació dels 
expedients que motivin l’ acreditació.
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Article 7. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:

Informes de la Policia Local
Informe d’accident de trànsit 41,00 €
Informe actuació Policia Local 23,00 €

*Supòsit de devolució: Procedirà la devolució de la taxa en el cas de presentar- se 
renúncia de la sol·licitud, sempre i quan es faci abans que l’Ajuntament iniciï la gestió 
de l’expedient.

*Supòsit d’exempció de taxa: Restaran exemptes de pagament de taxes aquelles 
sol·licituds en què, havent-se ja presentat una sol·licitud anterior i havent pagat la 
corresponent taxa, hi hagués una errada material que requerís la presentació d’una nova 
sol·licitud. També restaran exemptes aquelles sol·licituds de l’informe d’arrelament 
social, identificat com a INF02.”.

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

ACORDS

1. Aprovar la devolució de 41,00 €, al senyor DADES PROTEGIDES, corresponents 
a l’emissió d’informe policial, efectuada el 13 de gener de 2022, en concepte de 
“taxa per expedició de documents i concretament en l’expedició d’atestat policial”, tal 
com indica l’informe abans esmentat de la Policia Local.

2. Realitzar l’ingrés per part de l’Organisme de la Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, a favor del senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant 
transferència bancària, tal com va indicar en la seva instància, al número de 
compte següent: **************3426.

3. Notificar a la persona interessada i donar trasllat d'aquest acord a l’Organisme 
de la Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal de fer efectiu el 
pagament en els termes expressats a l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

6.2.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 
2022/3924).

Fets

1. El 1o de maig de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació de 
l’Asociación Reto a la Esperanza, va presentar instància al Registre general 
de l’Ajuntament, núm. 7687 i núm. 542/2022 al registre de la Policia Local, 
en la qual va sol·licitar autorització per habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega per obres, de 14,00 metres lineals al carrer Rocabruna, 42.

2. El 13 de juny de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol III, capítol 7 i articles 60 i 61:

“Article 60:
“1. Amb la finalitat de deixar o recollir persones i carregar o descarregar coses, es 

podran reservar zones expressament habilitades per a vehicles comercials 
mitjançant la corresponent senyalització horitzontal i/o vertical, la ubicació de les 
quals es farà en aquells espais que l’autoritat municipal consideri mes idònies per 
no destorbar la lliure circulació de vehicles. L’estacionament en aquests espais serà 
permès exclusivament pel temps que l’usuari destini a operacions de carrega i 
descarrega, sempre i quan no superi la limitació senyalitzada.

2. En aquestes zones també podran detenir-se els vehicles que realitzin regularment 
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servei públic de viatgers i, fora del període fixat per a les tasques de carrega i 
descarrega, igualment vehicles particulars en situació de parada la qual no excedeixi 
dels dos minuts ja que, en cas contrari, es consideraria estacionament el qual esta 
prohibit en aquestes zones.”.

Article 61:
“Les operacions de carrega i descarrega es duran a terme d’acord amb les normes 
següents:

a) L’estacionament del vehicle comercial es realitzarà dins de la zona i horaris 
senyalitzats. Queda prohibit realitzar operacions de càrrega i descàrrega de 22.00 
a 07.00 hores, excepte autorització expressa.

b) El vehicle haurà d’estacionar-se de la forma mes idònia per la seva comesa, de 
manera que no obstaculitzi la circulació ni representi cap perill i, com a norma 
general, s’observin les normes relatives a parades i estacionaments.

c) Les mercaderies objecte de la carrega i descarrega no es dipositaran a la via 
publica, llevat autorització expressa, sinó que es traslladaran directament del 
vehicle a l’edifici i viceversa, pel costat mes proper a la vorera.

d) Les operacions de carrega i descarrega trigaran el temps mínim indispensable. Es 
prohibeix l’estacionament de vehicles en cas d’inactivitat.

e) Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer amb les degudes 
precaucions per a evitar molèsties innecessàries i amb l’obligació de deixar neta la 
via publica.”.

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

ACORDS

1. Autoritzar, a l’Asociación Reto a la Esperanza, habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega per obres, de 14,00 metres de llargària al carrer Rocabruna, 42, per 
tal de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions.

Prescripcions:
1) Es senyalitzarà de la manera següent:

 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de 
sota amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

 La senyalització horitzontal, serà amb pintura de color groc homologada 
per a ús en vies públiques.

 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de 
posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

 Aquesta zona de càrrega i descàrrega particular es col·locarà a la vorera 
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on es portarà a terme la construcció del referit edifici i comprendrà,  
aproximadament, la totalitat  de la seva façana.

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà sis (6) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat  de 08.00 a 20.00 hores 
de dilluns a divendres i de 09.00 a 14.00 hores els dissabtes.

3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom de l’Asociación Reto a la Esperanza, per un import 
total de 2.284,00 €. S’adjunta annex I.

3. Notificar el present acord a l’interessat, i a l’Organisme de Gestió Tributària.

6.2.3. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 
2022/3931).

Fets 

1. El 12 de maig de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, va presentar instància 
al Registre general de l’Ajuntament, núm. 8058 i núm. 2022/561, registre 
Policia Local, en la qual va sol·licitar habilitar autorització per habilitar una 
zona de càrrega i descàrrega per obres, de 15,00 metres lineals al carrer 
DADES PROTEGIDES.

2. El 13 de juny de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol III, capítol 7 i articles 60 i 61:

“Article 60:
“1. Amb la finalitat de deixar o recollir persones i carregar o descarregar coses, es 

podran reservar zones expressament habilitades per a vehicles comercials 
mitjançant la corresponent senyalització horitzontal i/o vertical, la ubicació de les 
quals es farà en aquells espais que l’autoritat municipal consideri mes idònies per 
no destorbar la lliure circulació de vehicles. L’estacionament en aquests espais serà 
permès exclusivament pel temps que l’usuari destini a operacions de carrega i 
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descarrega, sempre i quan no superi la limitació senyalitzada.
2. En aquestes zones també podran detenir-se els vehicles que realitzin regularment 

servei públic de viatgers i, fora del període fixat per a les tasques de carrega i 
descarrega, igualment vehicles particulars en situació de parada la qual no excedeixi 
dels dos minuts ja que, en cas contrari, es consideraria estacionament el qual esta 
prohibit en aquestes zones.”.

Article 61:
“Les operacions de carrega i descarrega es duran a terme d’acord amb les normes 
següents:

a) L’estacionament del vehicle comercial es realitzarà dins de la zona i horaris 
senyalitzats. Queda prohibit realitzar operacions de càrrega i descàrrega de 22.00 
a 07.00 hores, excepte autorització expressa.

b) El vehicle haurà d’estacionar-se de la forma mes idònia per la seva comesa, de 
manera que no obstaculitzi la circulació ni representi cap perill i, com a norma 
general, s’observin les normes relatives a parades i estacionaments.

c) Les mercaderies objecte de la carrega i descarrega no es dipositaran a la via 
publica, llevat autorització expressa, sinó que es traslladaran directament del 
vehicle a l’edifici i viceversa, pel costat mes proper a la vorera.

d) Les operacions de carrega i descarrega trigaran el temps mínim indispensable. Es 
prohibeix l’estacionament de vehicles en cas d’inactivitat.

e) Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer amb les degudes 
precaucions per a evitar molèsties innecessàries i amb l’obligació de deixar neta la 
via publica.”.

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

ACORDS

1. Autoritzar, al senyor DADES PROTEGIDES, habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega per obres, de 15,00 metres de llargària al carrer DADES PROTEGIDES, 
per tal de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions.

Prescripcions:
1) Es senyalitzarà de la manera següent:

 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de 
sota amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

 La senyalització horitzontal, serà amb pintura de color groc homologada 
per a ús en vies públiques.

 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de 
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posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).
 Aquesta zona de càrrega i descàrrega particular es col·locarà a la vorera 

on es portarà a terme la construcció del referit edifici i comprendrà,  
aproximadament, la totalitat  de la seva façana.

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà tres (3) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat  de 08.00 a 19.00 hores, 
de dilluns a divendres i de 09.00 a 14.00 hores, els dissabtes.

3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom del senyor DADES PROTEGIDES, per un import total 
de 1.224,00 €. S’adjunta annex I. 

3. Notificar aquest acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

6.2.4. Autoritzar contragual (exp. 2022/3940).

Fets

1. El 30 de març de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació de 
l’empresa High Tech Movements, SL, va presentar instància al Registre 
general de l’Ajuntament, núm. 830, en la qual va sol·licitar un contragual al 
carrer del Parc costat oposat al núm. 14, de 13 metres de llargària.

2. El 13 de juny de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de guals on estableix en l’article 13.2, el següent:

“Article 13.2. En casos excepcionals en que els vehicles haguessin de realitzar maniobres 
per entrar o sortir de l’immoble, podrà concedir-se llicència de reserva de banda 
d’estacionament al lloc oposat de la calçada en la llargària necessària restant subjecte a 
les taxes que assenyali l’Ordenança fiscal.”.
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Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar, a l’empresa High Tech Movements, SL, un contragual de 13 metres 
de llargària al carrer del Parc costat oposat del núm. 14, per tal de facilitar les 
maniobres dels camions i vehicles alhora de fer les maniobres de càrrega i 
descàrrega.

Prescripcions:

1) Es senyalitzarà de la manera següent:

 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

 Senyalització horitzontal: serà amb pintura de color groc homologada 
per a ús en vies públiques i es pintarà la calçada una franja de 10 
centímetres d’amplada en forma de ziga-zaga, amb una amplada de 1,5 
metres.

 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de 
sota amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de 
posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) L’horari d’aquesta zona de contra gual serà de 05.00 h a 16.00 hores.

3) El període de cobrament serà l’establert al calendari fiscal aprovat anualment 
per l’Ajuntament.

4) L’import de la reserva anual serà de 469,00 €.

2. Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per tal que procedeixi a realitzar la corresponent liquidació, tal com 
s’estableix a les ordenances fiscals.

3. Notificar aquest acord a la persona interessada.
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7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Protecció del Medi:

7.1.1. Aprovar la liquidació corresponent a les certificacions núm. 1 i 2, de 
les obres del pas fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels accessos des 
del parc Massot i des del camí del passatge de l’Ermita, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Fets

1. El 2 de març de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la minuta del 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del “pas fluvial 
sobre el riu Sec i arranjament dels accessos del parc de Massot i el camí del passatge 
de l’Ermita”, que pertanyen al Programa d’actuacions en paisatges naturals i 
urbans (PSG), del Pla d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB.

2. El 27 de maig de 2021, l’Ajuntament de Ripollet i l’AMB, van signar el 
Conveni que regula la col·laboració entre ambdues administracions, per a la 
realització de les obres del pas fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels 
accessos corresponents des del parc Massot i el camí del passatge de l’Ermita, 
amb un pressupost d’execució de 257.498,25 €, l’IVA inclòs (exp. 902563/20 
– PSG 16-19).

3. El de 7 d’abril de 2022, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va presentar escrit, 
amb número de registre 2022/571931, en el qual adjuntaven tota la 
documentació relativa a les certificacions d’obra núm. 1 i 2 del referit 
projecte, per un import de 8.437,42 €, per tal que es procedeixi al pagament 
corresponent:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de gener i febrer de 2022, amb les 
condicions del contracte.

 Factures núm. 813 i 849 de l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, 
SL, corresponents als mesos de gener i febrer de 2022.

 Ofici de l’AMB sol·licitant a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
8.437,42 € (IVA Inclòs), corresponents al 25 % de la certificacions d’obra 
núm. 1 i 2.

4. El 3 de juny de 2022, el tècnic del Projecte per a la recuperació dels rius Ripoll 
i Sec i la tècnica de Protecció del Medi de l’Ajuntament, emeten informe 
tècnic del següent tenor literal:
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<<INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ al pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) corresponent al 25% de l’import de les certificacions 1 i 2 de les 
obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos corresponents des 
del parc del Massot i el camí del passatge de l'ermita al tm de Ripollet”.

Antecedents

1. En data 27 de maig de 2021 l´Ajuntament de Ripollet i l´Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) van signar el conveni que regula la col·laboració entre 
ambdues administracions per realitzar les obres del pas fluvial sobre el riu Sec i 
arranjament dels accessos corresponents des del parc Massot i el camí del 
passatge de l’Ermita, amb un pressupost d’execució de 257.498,25 €, l’IVA 
inclòs (exp. 902563/20 – PSG 16-19).

2. En l’actualitat l’esmentada obra es troba desenvolupant-se segons projecte i 
s’han afegit les corresponents actes signades a l’expedient  2019/4365.

Consideracions tècniques:

S’han rebut les certificacions d’obra núm. 1 i  núm. 2 (Registre: ENTRA-2022-5719 
i Expedient associat: 2019/4365) per un import de 33.749,68 € (IVA inclòs), del que 
l’Ajuntament finança el 25%, segons conveni, el que suposa un total a transferir a 
l’AMB de 8.437,42€. (IVA inclòs).

Conclusions:

Donat que les obres realitzades a data d’avui es corresponen amb els treballs 
realitzats segons les certificacions presentades s’informa favorablement sobre els 
següents aspectes:

Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 8.437,42 € (IVA inclòs) corresponent 
al 25% de les certificacions 1 i 2 de l’obra a dalt citada segons conveni.

Que el pagament es carregui a l’ Aplicació pressupostària 404-1721-76400 
Aportació AMB PSG 3. Pas fluvial sobre Riu Sec.

Que aquest pagament es realitzi, tal com sol·licita l’AMB, mitjançant transferència 
bancària al compte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., núm. de compte: ES11 
0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM).
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Aquest és l’informe que s’emet i es subscriu a Ripollet a la data de la signatura 
electrònica.>>

Fonaments de dret

1. L’AMB actua en base a les competències previstes als articles 13 i 14 F de la 
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. L’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix com competències municipals les referides a la matèria 
del medi ambient urbà.

3. Quan a la disponibilitat dels terrenys, l’article 95 del Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, diu 
literalment en l’apartat 3: “La resolución de aprobación del deslinde será título 
suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad 
contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular 
registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título 
suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los 
bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares 
de los derechos inscritos afectados podran ejercitar las acciones que estimen 
pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva 
la correspondiente reclamación judicial”. D’acord amb l’àmbit del projecte, les 
actuacions es desenvolupen sempre al pas fluvial sobre el riu Sec, en terrenys 
qualificats com a Sistema Hidrogràfic. Aquests terrenys són una zona on, tot 
i tenir diverses referències cadastrals, són dins l’àmbit del domini públic 
hidràulic, en el termes que el defineix l’article 95 del Reial decret legislatiu 
1/2001.

4. 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.

5. D’entre les obligacions que haurà d’assumir la corporació destacar que 
segons preveu la clàusula Quarta, apartat b), l’Ajuntament es compromet a 
aportar un finançament al servei de 64.374,56 € (IVA inclòs), corresponent 
al 25 % del pressupost d’execució, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
404.1721.76400 “aportació AMB PSG_3 pas fluvial sobre el riu Sec”, aprovada 
inicialment en sessió plenària de 17 de desembre de 2020, del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2021. En conseqüència, aquest finançament té el 
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seu encaix legal en el supòsit d’atorgament directe per procediment 
extraordinari que preveu la lletra a) de l’article 22.2 de la Llei de subvencions.

6. 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.

7. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat tercer de la seva part dispositiva, respecte les atribucions en matèria 
de subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així 
com amb entitats i particulars.

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

ACORDS

1. Aprovar la liquidació corresponent a les certificacions núm. 1 i 2, de les obres 
del pas fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels accessos des del parc Massot 
i des del camí del passatge de l’Ermita, per un import de 8.437,42 € (IVA Inclòs), 
corresponent al 25 % del Conveni de col·laboració signat, el 27 de maig de 2021, 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. Reconèixer l’obligació per import 8.437,42 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 404-1721-76400 “Aportació AMB PSG 3. Pas fluvial sobre Riu Sec”, 
mitjançant transferència bancària al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., núm. 
de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM).

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

*****

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:
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8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de remodelació, execució i manteniment de voreres al 
Barri de Tiana i Pont Vell de Ripollet.

Fets

1. El 25 de novembre de 2021, l’Ajuntament en Ple, va aprovar inicialment el 
Projecte d’obres de modificació, execució i manteniment de les voreres al 
barri de Tiana i Pont Vell, redactat pels Serveis Tècnics municipals amb un 
pressupost per contracte de 773.741,77 € ( IVA inclòs). Es va publicar al 
Tauler d’edictes municipal el 30 de novembre de 2021, al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) el 9 de desembre de 2021, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) en data 10 de desembre de 2021 i a la 
pàgina web municipal.

2. El projecte inclou la memòria, plec de prescripcions tècniques particulars, 
pressupost i documentació gràfica.

3. El projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir des del següent al de la publicació als diaris oficials 
i un cop transcorregut aquest termini, no consten presentades al·legacions 
i/o reclamacions, amb la qual cosa va esdevenir aprovat definitivament sense 
ulterior acord.

4. El 9 de febrer de 2022, es va publicar l’aprovació definitiva al BOPB i el 23 
de febrer de 2022 al DOGC.

5. El 26 de maig de 2022, l’arquitecta tècnica municipal i l’arquitecte municipal, 
van emetre memòria tècnica justificativa, incorporada en l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat de la realització de les obres de 
remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell 
de Ripollet, així com la seva idoneïtat i la sostenibilitat financera de la 
contractació.

6. 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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7. La unitat de Contractació, va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, constant en l’expedient el Projecte-Plec de 
prescripcions tècniques –PPT–, 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.

8. 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: 45233222-1 Treballs de 
pavimentació i asfalt.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu d’obres, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 13 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 
639.456,01 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. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que 
preveu l’article 21.1.b) de la LCSP llindars dels contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre 
ministerial HFP/1499/2021, de 28 de desembre, pel qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació dels 
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

5. La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, atès que el valor estimat de contracte 
és inferior a 2.000.000,00 €, i la seva adjudicació serà mitjançant l’aplicació 
de criteris avaluables de manera automàtica.

6. 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 
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la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar de les obres de remodelació, execució i 
manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell de Ripollet.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres de 
remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell 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 401.1532.61900 “Millores via pública” 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 imports següents:

Any 2022: despesa de 639.456,01 €, més l’IVA de 134.285,76 €, conformen una 
despesa total del 773.741,77 €.

5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb 
la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

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

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

 Titular Suplent
Presidenta Reyes Muñoz Nevado, regidora 

d’Urbanisme
Pilar Castillejo Medina, regidora 
d’Economia

Vocal Helena Muñoz Amorós, 
secretària

DADES PROTEGIDES, TAG Serveis 
Jurídics

Vocal Joan Méndez Martínez, DADES PROTEGIDES, tècnic de 
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interventor Serveis Econòmics

Vocal DADES PROTEGIDES, arquitecta 
tècnica municipal

DADES PROTEGIDES, arquitecte 
tècnic municipal

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

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

9. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

9.1. Urbanisme:

9.1.1. Adjudicació obres Projecte reasfaltat passera i creació d’itinerari per 
a invidents al parc del riu Ripoll.

Fets

1. El 14 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, del Projecte de reasfaltat de la passera i la creació d’un itinerari 
per a invidents al parc del riu Ripoll, amb un valor estimat de 138.967,53 € 
i amb un preu de contracte de 168.150,71 € (21 % d’IVA inclòs). Publicant-
ne la licitació el 17 de febrer de 2022, a la Plataforma electrònica de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

2. El 15 de març de 2022, la Mesa de contractació va procedir, mitjançant la 
Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
a l’obertura del sobre Únic, corresponent a la documentació administrativa, 
procedint-ne a la seva valoració, amb el resultat que consta a la 
corresponent acta. Es va comprovar que l’oferta presentada per la mercantil 
ASFALTOS BARCINO, SL, es podia considerar anormal o desproporcionada, 
donat que la oferta econòmica es inferior al pressupost base de licitació en 
més d’un 25 %, de conformitat amb el previst a la clàusula 17 del Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació i a l’article 
149 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,  perquè justifiquin la 
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a 
l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions 
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, 
el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o 
la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.
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3. Dins del termini d’audiència atorgat a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, 
aquesta presenta la justificació de l’oferta i en precisa les condicions.

4. El 18 de maig de 2020, l’arquitecte tècnic municipal, va informar sobre les 
justificacions presentades, i en el qual conclou sobre la viabilitat de l’oferta.

5. El 15 de març de 2022, la Mesa de contractació, va classificar les ofertes per 
ordre decreixent, en la següent forma:

Plica: 1
Nom licitador: ASFALTOS BARCINO, SL
Proposta econòmica, sense IVA: 87.000,72 €
Puntuació proposta econòmica: 80
Proposta millora termini garantia (anys): 4
Puntuació millora termini garantia: 20,00
Puntuació total obtinguda de forma automàtica: 100

6. El 25 de maig de 2022, la Mesa de contractació, va proposar elevar la 
proposta d’acceptació de l’oferta presentada per la mercantil ASFALTOS 
BARCINO, SL, d’acord amb la classificació de les ofertes, segons acta de la 
mesa de contractació de 15 de març de 2022, de conformitat amb l’informe 
de l’arquitecte tècnic on s’informa favorablement de la justificació de la 
oferta presentada, amb el requeriment de documentació a la mercantil que 
ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.

Fonaments de dret

La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, atenent a la quantia i característiques de l’objecte 
del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de contractació, 
si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons consta en el 
punt cinquè 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Acceptar l’oferta presentada per la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, d’acord 
amb la proposta de la Mesa de contractació, de 25 maig de 2022  i de l’informe 
emès per l’arquitecte tècnic municipal, de 18 de maig de 2022.

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

Codi Segur de Validació 653d4b00c8a74dcd8e171d821613d209001

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

29
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2. Requerir a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que ha presentat l’oferta amb 
la millor relació qualitat-preu, per tal que en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la 
documentació següent:

 Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Ripollet una garantia definitiva per import de 4.350,04 €, 
corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació.

3. Advertir a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, que cas de no atendre aquest 
requeriment dins el termini de 10 dies assenyalat, s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta i es procedirà a exigir-li el 3 % del pressupost de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat i d’acord amb la clàusula 29.2 del PCAP, sense perjudici 
d’allò establert a l’article 71.2 a) de la LCSP.

4. Notificar aquest acord a la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL.

9.1.2. Aprovació del Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastià 
de Ripollet, 2a fase.

Fets

1. El 17 de maig de 2022, l’alcalde, va emetre una provisió disposant l’inici de  
l'expedient per a l’aprovació del Projecte d’obres per tal de remodelar, 
reformar i millorar la urbanització del carrer Sant Sebastià entre els carrers 
Concòrdia i carretera de l’Estació.

2. El 17 de maig de 2022, va ser entregat el projecte “ACTUALITZACIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DEL CARRER SANT SEBASTIÀ DE RIPOLLET, 2A 
FASE”, amb un valor estimat de 1.306.689,21€ i un pressupost d’execució per 
contracta de 1.581.093,94 €, IVA inclòs.

3. El 16 de juny de 2022, l’arquitecte municipal, l’arquitecta tècnica,  la tècnica 
de Medi Ambient i l’enginyer municipal, van emetre informe tècnic conjunt, 
informant favorablement de dit projecte, tot indicant petites modificacions 
de detall a incloure en l’aprovació definitiva del projecte.

4. El 17 de juny de 2022, la secretària, va emetre informe jurídic, el qual es va 
incorporar en l’expedient administratiu.
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Fonaments de dret

I. Normativa aplicable:
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
 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 
(LCSP).

II. 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 ROAS i l’article 234 del 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.

III. Classificació de les obres ordinàries.
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.
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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 es tracta del tipus d’obres del grup a) “primer establiment, 
reforma o gran reparació”, tal com es prescriu a l’informe de 17 de juny del 2022, 
que obra en l’expedient.

En el mateix sentit, els articles 231 i 232 de la 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 
requeria 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.

IV. Procediment.
Quant a procediment s’ha de dir que l’article 235 del TRLMRLC 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 
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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. 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.”.

Per la seva banda, l’article 37 ROAS, disposa que la tramitació dels projectes 
d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord 
d'aprovació inicial. b) Informació pública i notificació individual, si s'escau. c) 
Aprovació definitiva. La informació pública del projecte és de trenta dies com a 
mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres 
administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el 
tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones 
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 del 
mateix Reglament. Tanmateix 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”.
En el present cas, al presentar el projecte entregat certes deficiències, caldrà 
forçosament realitzar l’acte d’aprovació definitiu per part de l’òrgan competent 
(encara que no hagin presentat al·legacions). De fet, la funcionària que subscriu 
aconsella no realitzar l’aprovació inicial fins que es tingui el document ja esmenat 
amb les prescripcions imposades pels tècnics, i procedir després a la seva 
exposició al públic, i resolució d’al·legacions i aprovació definitiva (en cas que 
sigui necessari). Ara per ara, cal ser conscients que el projecte que es vol aprovar 
en cap cas serà el definitiu, ja que caldrà incorporar-hi les prescripcions i tornar-
lo a aprovar.

V. Òrgan competent.
Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del ROAS estableix que l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons 
la distribució de competències prevista a la legislació de règim local.

Per la seva banda, l’article 231.1 de la LCSP, disposa que l’aprovació del projecte 
correspondrà a l’òrgan de contractació excepte quan la competència estigui 
específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

En aquest sentit, l’article 52.2.o) TRLMRLC, disposa que correspon al ple, entre 
d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos.
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Quant a la regulació dels òrgans de contractació la trobem a la disposició 
addicional segona de la LCSP, segons la qual correspon a l’alcalde les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres quan 
el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost 
ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals 
pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

No obstant això, per Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, l’alcalde 
va resoldre delegar en la Junta de Govern Local la competència en relació a la 
contractació d’obres la quantia de les quals superi la xifra de 3.000 €, així com 
l’aprovació dels projectes d’obres corresponents. En el cas present, el pressupost 
d’execució per contracta puja un total de 1.581.093,94 €, IVA inclòs, per tant, 
l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta memòria és la Junta de Govern 
Local.

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

ACORDS

1. Aprovar inicialment el Projecte d’obres anomenat “ACTUALITZACIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DEL CARRER SANT SEBASTIÀ DE RIPOLLET, 2A FASE”, 
redactada l’empresa Terrer d’Enginyeria i Consultoria, SL, Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb un valor estimat de 1.306.689,21 € i un pressupost d’execució 
per contracta de 1.581.093,94 €, IVA inclòs.

2.  Exposar al públic el PROJECTE, pel termini de trenta dies hàbils, a comptar 
des del següent al de la publicació de l’edicte al BOPB. També es publicarà a 
l’e.tauler i al Portal de transparència.

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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