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 2022/12
Caràcter: ordinària
Data: 22 de març de 2022
Horari: 10.15 a 10.30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. José María Osuna López
Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sra. Meritxell Caler Vergara
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
Sr. Oriol Mor Hernández
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
2a tinenta d’alcalde
3a tinenta d’alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
6è tinent d’alcalde
regidor

Absents:
Sr. Francisco Sánchez Sierra

regidor amb veu i sense vot

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/03/2022 Secretària

Altres assistents:
Sr. Pablo López Fernández

regidor amb veu i sense vot

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sr. Joan Méndez Martínez
i Sra. Remedios Herrera Castillo

secretària
interventor
tècnica de Comunicació

Desenvolupament de la sessió:
D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
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1. Aprovació acta sessió anterior.
2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
2.1. Economia:
2.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del
contracte de serveis d’igualtat i acollida, atenció psicològica, orientació jurídica i
punt lila (SIAD), dins l’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.
2.2.2. Pròrroga del contracte administratiu de serveis de prestació taller
socioeducatiu de “circ social”, dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de
Ripollet.
2.2.3. Pròrroga contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de mobilitat
sostenible (exp. 2016.02), per a l’arrendament de vehicles en modalitat de
rènting.
2.2.4. Aprovació primera pròrroga contracte basat a l’Acord marc amb
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), servei manteniment ascensor edifici
de Serveis Socials (exp. 2015.02, Lot 3).
3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
3.1. Ocupació:
3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis, per
l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2022.
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3.1.2. Pagament d’incentius a les persones participants del programa
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social,
UBICAT 2020, període setembre-desembre.
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4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
4.1. Urbanisme:
4.1.1. Classificació d’ofertes i requeriment documentació, a la mercantil amb
l’OMRQP, del Projecte de manteniment i conservació de lleres al terme municipal
de Ripollet.
Urgències:
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
5.1. Ocupació:
5.1.1. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació, concedit per la Diputació
de Barcelona, destinat a l’actuació “Plans Locals d’Ocupació”, codificació:
22/Y/316710, del Catàleg de serveis 2022.
6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
6.1. Economia:
6.1.1. Adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis de
l’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Ripollet, dins de l’àmbit
de Governança.
7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
7.1. Urbanisme:
7.1.1. Rectificació de l’errada material de l’import del pressupost del Projecte de
construcció del bar al camp de futbol municipal de Ripollet.
*****

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. 2022/11, de 15 de març.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/03/2022 Secretària

1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
2.1. Economia:
2.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del
contracte de serveis d’igualtat i acollida, atenció psicològica, orientació
jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Ripollet.
Fets
1.

El 21 de febrer de 2022, la coordinadora de Drets Socials, emet informe,
incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat dels serveis
d’igualtat i acollida, atenció psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD),
dins l’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.

2.

El 21 de febrer de 2022, la coordinadora de Drets Socials, també emet
informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la
projecció de la inversió, que consta incorporat en l’expedient administratiu.

3.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.

5.

L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008
de la Comissió Europea, té la següent numeració: 85312300-2 Serveis
d’orientació i assessorament.

6. La naturalesa jurídica, del contracte que es pretén adjudicar, és la d’un
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix
estableix l’article 17 LCSP.
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4. El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha elaborat el Plec de
clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de
prescripcions tècniques –PPT–, ha estat redactat per part de la coordinadora
de Drets Socials, quin tenor i documentació conformen l’expedient
administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
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7.

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
394.969,30 €.

8.

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.

9. La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert no
harmonitzat, considerant l’import del contracte, la seva durada, les
prestacions que constitueixen el seu objecte i la inclusió del CPV dins l’annex
IV de la LCSP, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran
per a la seva adjudicació, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de
valoració en virtut d’allò que estableixen els art. 145 i 156 LCSP.
Fonaments de dret
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, la regidora delegada d’Economia, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
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1. Aprovar, la necessitat de disposar dels serveis d’igualtat i acollida, atenció
psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.
2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte de serveis
d’igualtat i acollida, atenció psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins
l’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet, quines prestacions
estan genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en
l’expedient administratiu.
3. Aprovar, la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 305 2314 226991–Servei d’informació i assessorament a la dona,
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:
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Any 2022: set mesos i mig (de la segona quinzena de maig fins al desembre),
despesa de 56.103,59 €, més l’IVA de 5.610,36 €, fan un total de 61.713,95 €.
Any 2023: dotze mesos (de gener a desembre), despesa de 89.765,75, més l’IVA
de 8.976,58 €, fan un total de 98.742,33 €.
Any 2024: quatre mesos i mig (de gener fins a la primera quinzena de maig),
despesa de 33.662,16 €, més l’IVA de 3.366,22 €, fan un total de 37.028,38 €.
El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici,
autoritzi el Pressupost de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art.
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de
referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord amb la
documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes
que l’integren.
6. Aprovar, l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.
7. Disposar que la Mesa de contractació, estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació:
President: l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de l’Ajuntament, l’interventor de l’Ajuntament i un tècnic
d’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament, o bé les persones que els puguin
substituir.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a
l’efectivitat del present acord.
2.2.2. Pròrroga del contracte administratiu de serveis de prestació taller
socioeducatiu de “circ social”, dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament

Fets
1.

El 10 de març de 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
adjudicar el contracte administratiu de serveis de prestació de taller
socioeducatiu de “circ social” dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de
Ripollet a l’entitat Associació Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289 (exp.
2020-236).
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de Ripollet.
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Tractant-se d’una contractació realitzada mitjançant procediment
simplificat sumari, de conformitat amb el que estableix l’article 159.6.g) de
la LCSP, la formalització del contracte es va efectuar amb l’acceptació del
contractista de l’acord d’adjudicació, l’11 de març de 2020, per un període de
dos anys de durada inicial, amb la possibilitat d’una única pròrroga d’un any,
pel preu de 17.269,00 euros, més el 21 % d’IVA, fent un total de 20.895,49
euros.
2.

El 14 de juliol de 2020, per Junta de Govern Local, es va aprovar la
modificació del contracte de serveis de prestació de taller socioeducatiu de
“circ social” dins l’àmbit de Drets Socials, prèvia tramitació inclosa al mateix
expedient (exp. 2020-236).
Aquesta modificació no va representar cap tipus de canvi en les condicions
econòmiques del contracte, continuant invariables els imports acordats a la
seva adjudicació.

3.

El 17 de gener de 2022, el tècnic de Joventut, abans de la finalització de la
durada inicial del contracte, emet informe, incorporat en l’expedient,
indicant que les prestacions objecte del servei contractat s’han executat
correctament, comunicant la necessitat de continuar amb la prestació del
servei i per tant, procedir a la primera i única pròrroga prevista de l’esmenat
contracte de serveis.

4. El tècnic de Joventut, emet informe en el qual sol·licita a la Intervenció el
canvi d’aplicació pressupostaria amb càrrec a la 307 337 227991-Contracte
circ social, del Pressupost municipal de l’exercici 2022, motivat per la
voluntat de vincular aquesta activitat a l’àmbit de Drets Socials, en concret
a la Regidoria de Joventut, perquè les persones destinatàries de l’activitat
són l’objecte de treball d’aquesta regidoria.
Fonaments de dret
Els plecs de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de
Govern Local, de 4 de febrer de 2020, estableixen, en la seva clàusula sisena,
i de conformitat amb les previsions de l’article 29 de la Llei de contractes del
sector públic (LCSP), vigents en el moment d’aprovació de l’inici de la
licitació, el següent:
“6 Termini del contracte i pròrroga (article 29 LCSP).
Es preveu un termini de vigència inicial del contracte de 2 anys, des de la
formalització del contracte, previsiblement al mes de març de 2020, amb la
possibilitat d’una pròrroga d’un any.
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1.
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La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa
contractista, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos d’antelació a
l’acabament del termini de durada del contracte.
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts, i s’haurà de
formalitzar en el document corresponent.
El termini del contracte s’adequarà en tot cas al calendari d’execució inclòs al PPT,
on es preveu que el servei es portarà a terme d’octubre a juny, en adequació al
calendari escolar).”.
2.

La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:
“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la
prestación.
1.

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

2.

El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio
de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo
establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el
pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la
obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para
el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución
establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el
abono del precio más de seis meses.
3.

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo
de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan,
resultando aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en
los artículos 192 y siguientes de esta Ley.
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En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las
partes.
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4.

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un
plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que
en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de
contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá
establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior,
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente
relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto
de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica,
siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la
prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas
en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se
refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la
prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario.
El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con
el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda
ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho
bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto
adquirido.
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Asimismo, podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los
servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario
para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio
del prestador pudiera repercutir negativamente.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento
de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones
de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto
de la fecha de finalización del contrato originario.
5.

La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá
exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado
segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años.

6.

Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un
plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los
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servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la
duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule
razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la
explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital
invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los
objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente
apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan
la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios
sanitarios.
c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios
sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en
un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico
del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.

7.

No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un
plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso,
excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que
comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal,
cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.
La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado
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No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la
concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en
los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración
concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del
retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de
penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.
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quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido,
hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal.
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una
relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se
considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones
a las que se refiera dicho contrato principal.

3.

8.

Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no
podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

9.

El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6
de este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española.”.

En l’acord d’adjudicació per Junta de Govern Local, de 10 de març de 2020,
en el seu punt tercer es disposa el següent:
“3. Adjudicar a l’Associació Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, representada
per la Senyora DADES PROTEGIDES, amb NIF ***5660**, el contracte de servei de
prestació de taller socioeducatiu de “Circ Social” dins de l’àmbit de Drets Socials de
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de 17.269,00 €, IVA exclòs, amb un termini
de vigència inicial de dos anys, comptadors des de la signatura del contracte, amb
la possibilitat d’una pròrroga d’un any.”.

4. La disposició addicional segona de la LCSP, atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.
Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS
1. Aprovar, la necessitat de disposar de la primera i única pròrroga prevista del
contracte administratiu de serveis de prestació de taller socioeducatiu de “circ
social”, dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet.
2. Aprovar, la primera i única pròrroga prevista d’un any del contracte de
referència, entre l’Ajuntament de Ripollet i l’entitat Associació Bidó de Nou
Barris, amb NIF G58327289, pel període d’abril de 2022 fins a març de 2023,
d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics i administratius que
regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa
adjudicatària.
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3. Aprovar, la disposició de despesa derivada d’aquesta pròrroga, per import de
total de 8.634,50 €, més l’import de 1.813,25 € en concepte d’IVA, fent un total
de 10.447,75 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 307.337.227991Contracte circ social.
4. Declarar, la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2022 i 2023, amb
els imports següents:
Any 2022 (abril a desembre): 5.756,32 €, més la quantitat de 1.208,83 € en
concepte d’IVA, resultant un import total de 6.965,15 €, IVA inclòs.
Any 2023 (gener a març): 2.878,18 €, més la quantitat de 604,42 € en
concepte d’IVA, resultant un import total de 3.482,60 €, IVA inclòs.
El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici,
autoritzi el Pressupost de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art.
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
5. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat.
6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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2.2.3. Pròrroga contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de mobilitat
sostenible (exp. 2016.02), per a l’arrendament de vehicles en modalitat
de rènting.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
2.2.4. Aprovació primera pròrroga contracte basat a l’Acord marc amb
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), servei manteniment ascensor
edifici de Serveis Socials (exp. 2015.02, Lot 3).

29/03/2022 Secretària

Fets
1.

El 6 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local, va aprovar l’adhesió a
l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (exp. 2015.02), Lot 3, de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), amb l’empresa adjudicatària A. EMBARBA, SA, amb NIF A29018637,
per un termini de 24 mesos, des de l’1 de novembre de 2018 fins el dia 30
d’octubre de 2020, amb possibilitat de prorrogar-lo dues vegades més amb
un període d’un any cada pròrroga, essent un total de 48 mesos. Aquest
contracte basat es va prorrogar per 24 mesos, pel període des de l’1 de
novembre de 2020 fins el 30 d’octubre de 2022, segons acord de Junta de
Govern Local, de 10 de novembre de 2020.

2.

El 31 de març de 2020, la Junta de Govern Local, va acordar l’adhesió de
l’ascensor de les oficines de Serveis Socials, ubicades al carrer Can Masachs,
18-20 a l’esmentat Acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp. 2015.02), Lot 3, de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), per una durada inicial de 24 mesos, des de l’1 d’abril de
2020 fins al 31 de març de 2022.

3.

El 26 de gener de 2022, l’enginyer municipal, emet informe, incorporat en
l’expedient administratiu, segons el qual es necessari prorrogar el contracte
basat del servei de manteniment de l’ascensor del carrer Can Masachs, 1820, pel període de 7 mesos, des de l’1 d’abril fins el 30 d’octubre de 2022,
per tal de fer coincidir la seva durada amb la finalització de la vigència de la
darrera pròrroga de la resta d’ascensors d’aquest ajuntament amb l’objectiu
de tornar a contractar l’esmentat servei per la totalitat dels ascensors
existents susceptibles d’aquest manteniment.

Fonaments de dret
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1.

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2
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de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública en relació al 12 i concordants del TRLCSP, aplicable per raons d’ordre
temporal, de conformitat amb el que disposa la DT 1a de la LCSP.
2.

L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3
del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les
condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells
elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats
destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació
centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del
TRLCSP.

3.

La disposició addicional tercera, apartat 10è de la LCSP, en relació al seus
articles 218 i següents, preveuen de forma expressa la possibilitat que les
associacions de municipis puguin crear centrals de contractació a les que s’hi
podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un Acord
marc.

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, la regidora delegada d’Economia, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

2. Disposar la primera pròrroga del contracte basat de l’ascensor de les oficines
de Serveis Socials, ubicat al carrer Can Masachs, 18-20, en l’adhesió a la primera
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (exp. 2015.02, Lot 3), per un període de set mesos, des d’1 d’abril de
2022 al 30 d’octubre de 2022, a raó de la modalitat següent:
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1. Aprovar, la necessitat de prorrogar el contracte basat en l’adhesió a la primera
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (exp. 2015.02, Lot 3), per l’ascensor de les oficines dels Serveis
Socials, ubicat al carrer Can Masachs, 18-20, derivat de l’Acord Marc amb l’ACM
pel servei de manteniment d’aparells elevadors i subministraments d’elements
substitutius.
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3. Aprovar l’autorització i disposició de despesa derivada d’aquesta pròrroga, que
s’imputarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502.920.22799–
Manteniment ascensors, a l’empresa adjudicatària A. EMBARBA, SA, amb NIF
A29018637, per import de 286,02 €, més el 21 % d’IVA, 60,06 €, fent un total
de 346,08 €.
4. Notificar aquest acord a A. EMBARBA, SA, com a empresa adjudicatària de
l’Acord marc de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements
substitutius, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:


Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/03/2022 Secretària



recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

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

081980b77baf4b4e9a79a4a186aec7d0001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
3.1. Ocupació:
3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis, per
l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2022.
Fets
1.

El 27 d’abril de 2017, per sessió plenària, es va aprovar l’adhesió del municipi
de Ripollet, com a membre de ple dret, de l’Associació Xarxa de Municipis
per l’Economia Social i Solidària (XMESS), així com la proposta d’Estatuts que
regiran l’esmentada associació.
2. Que l’article 30, del títol IV Règim econòmic dels Estatuts de l’Associació, diu
que els ingressos es componen, entre d’altres, de quotes anuals ordinàries.
3. El 19 de novembre de 2021, l’Assemblea General de l’Associació, va acordar
fixar la quota dels membres associats, calculada d’acord amb les dades
oficials de població dels municipis publicades per l’Idescat a 1 de gener de
2020, fins que en surtin publicades les noves xifres de població. Per tant, es
fixa per l’Ajuntament de Ripollet un import de quota per a l’any 2022, de
825,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.48004
“Quota Xarxa de Municipis XMESS”, del vigent Pressupost de l’Ajuntament.
4. L’1 de febrer de 2022, el tècnic d’Economia Social i Solidària, emet informe,
el qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït
literalment.
Fonaments de dret
Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, publicat al BOPB de 16 de
desembre de 2019, de delegació específica d’atribucions en la Regidoria
d’Ocupació i de Comerç i Empresa.
Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Ocupació, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

1. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit per import de 825,00 euros, a favor
de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, amb NIF
G67046573, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.48004 “Quota
Xarxa de Municipis XMESS”, del Pressupost municipal per l’exercici 2022.
2. Notificar aquest acord a la Presidència de l’Associació Xarxa de Municipis
d’Economia Social i Solidària (XMESS).
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ACORDS
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3. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
3.1.2. Pagament d’incentius a les persones participants del programa
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió
social, UBICAT 2020, període setembre-desembre.

1.

De conformitat amb l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per a la
realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social, i la RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16
de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020, per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional, per a la inclusió social
(SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245).

2.

S’ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya, una subvenció per l’import
de 149.144,02 euros, per a la realització de les línies següents d’actuacions
ocupacionals i nombre de participants en els col·lectius generalista (50) i
d’atur de llarga durada (30): actuacions d’orientació sociolaboral,
coneixement de l’entorn productiu, recursos per a la capacitació del personal
tècnic i ajuts de transport i incentius.

3.

D’acord amb la resolució definitiva publicada d’atorgament del programa
Ubicat, de 28 de desembre de 2020, amb el resultat d’atorgament d’una
subvenció total de 85.023,73 euros, per a l’execució, durant l’any 20202021, de les actuacions previstes en el programa UBICAT-2020, on hi
participaran 28 persones aturades generalistes i 17 d’atur de llarga durada,
número d’expedient SOC056/20/000042.
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4. El programa inclou el pagament d’incentius a les persones participants
integrants, que compleixin els criteris generals que es pacten a les bases del
programa UBICAT, i que han estat concretats per l’entitat sent susceptibles
de rebre incentius les persones que compleixen un dels quatre requisits
següents:







5.

Persones que tenen al seu càrrec i cura infants i que necessiten ajut
econòmic, per poder conciliar la seva vida familiar amb l’assistència a les
diferents accions proposades al seu itinerari dins del programa.
Persones que tenen al seu càrrec i cura persones dependents i que
necessiten ajut econòmic, per poder conciliar la seva vida familiar amb
l’assistència a les diferents accions proposades al seu itinerari dins del
programa.
Persones aturades de llarga durada, inscrites com a persones
demandants d’ocupació durant un període mínim de 12 mesos dins els
18 mesos anteriors.
Persones en situació d’atur que no reben cap tipus de prestació.

El programa prescriu, en el marc del pagament d’incentius, que les persones
susceptibles de rebre’ls han d’haver participat amb aprofitament a les
diferents accions formatives, individuals i/o grupals pactades per a la millora
de la seva ocupabilitat i possibilitats d’inserció laboral, amb una quantia
diària de 10 € per sessió.

6. La despesa, amb un import de 1.680 €, es finançarà a càrrec a la subvenció
atorgada per aquesta finalitat contra l’aplicació pressupostària
202.2411.48000 “Incentius participació programes ocupacionals”.
7.

El 21 de gener de 2022, la tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, emet
informe, el qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït
literalment.

Fonaments de dret

2.

3.

ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions, per a la realització del
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a
la inclusió social.
RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social.
Articles 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada
d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
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1. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a favor de
les persones participants, per un import total de 1.680,00 € a l’aplicació
pressupostària 202.241.48000 “Incentius participació programes ocupacionals”, del
vigent Pressupost, que es relacionen a continuació:
Nom i cognoms
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

DNI/NIE
***0547**
***1278**
***4663**
****6482*
****9170*
****3441*
***0709**
****6092*
****7558*
***4704**
***7998**
***4813**
****9851*
****3724*
***2582**
***3589**
***0403**
***3712**
****5276*
****5963*
***4897**
***7751**
****4768*
****6711*
***4728**
****1223*
****9807*
***6062**
***0215**
****3046*
***0904**
****4620*
****7274*
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COL·LECTIU
G
G
G
DLLD
DLLD
DLLD
G
G
DLLD
G
G
DLLD
G
G
DLLD
DLLD
DLLD
DLLD
DLLD
G
G
DLLD
G
G
G
DLLD
G
DLLD
DLLD
DLLD
DLLD
G
DLLD

Pagament
10 €
10 €
10 €
50 €
50 €
70 €
60 €
90 €
120 €
10 €
20 €
10 €
80 €
100 €
50 €
60 €
150 €
60 €
70 €
50 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
70 €
30 €
20 €
10 €
10 €
10 €
90 €
90 €

DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
Total

***3487**
****1623*

DLLD
DLLD

120 €
50 €
1.680 €

2. Notificar el present acord a les persones interessades.
3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:




recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

29/03/2022 Secretària

4.1. Urbanisme:
4.1.1. Classificació d’ofertes i requeriment documentació, a la mercantil
amb l’OMRQP, del Projecte de manteniment i conservació de lleres al
terme municipal de Ripollet.
Fets
1.

El 14 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, va acordar l’aprovació
de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinari, del Projecte de manteniment i conservació de lleres al
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terme municipal de Ripollet, amb un valor estimat de 1.249.225,95 € i amb
un preu de contracte de 1.511.563,40 € (21 % d’IVA inclòs). Publicant-ne la
licitació el 19 de gener de 2022, a la Plataforma electrònica de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya.
2.

El 18 de febrer de 2022, la Mesa de contractació va procedir, mitjançant la
plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, a l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació
administrativa, procedint-ne a la seva valoració, amb el resultat que consta
a la corresponent acta.

3.

El 7 de març de 2022, la Mesa de contractació, va procedir a examinar la
documentació requerida a les mercantils que havien de complementar el
DEUC presentat, segons requeriments efectuats mitjançant l’eina que a
l’efecte té habilitada el Sobre Digital 2.0, integrat amb la Plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’acta de la
mesa de contractació d’obertura del sobre A, de 18 de febrer de 2022. A
continuació
va procedir, mitjançant la Plataforma electrònica de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a l’obertura del sobre B,
corresponent a la documentació a valorar de forma automàtica, procedintne a la seva valoració, aplicant els criteris automàtics previstos al PCAP, amb
els resultats que consta a la corresponent acta, i proposant a l’òrgan de
contractació la classificació de les ofertes i el requeriment de documentació
a la mercantil que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.

Fonaments de dret
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, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS
1. Classificar les ofertes per ordre decreixent, d’acord amb la proposta efectuada
per la Mesa de contractació el 7 de març de 2022, en la forma següent:
Plica

1
11
3

LICITADOR

Proposta
econòmica €
(sense iva)

HERGAL DIGGERS, SL
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

Puntuació
proposta
econòmica

852.087,72
853.380,13
874.449,28
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71,07
70,96
69,25

Proposta
millora
termini
garantia
(anys)
4
4
4

Puntuació
millora
termini
garantia
20,00
20,00
20,00

Puntuació
total
obtinguda
forma
automàtica
91,07
90,96
89,25

5
4
13
12
7
14
8
9

VOLTES CONNECTA, SLU
VIALS I MEDI AMBIENT, SA
UTE AURIA CONSTÈCNIA LLERES RIPOLLET
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIBESA, SL
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS S.L
DRIM MEDI AMBIENT SL
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL

898.205,41
938.330,54
975.288,42
983.139,89
997.108,48
1.001.844,74
1.014.461,79
1.052.805,65

67,42
64,53
62,09
61,59
60,73
60,44
59,69
57,52

4
4
4
4
4
4
4
4

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

2. Requerir a la mercantil HERGAL DIGGERS, 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:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de fons de
l’Ajuntament de Ripollet, una garantia definitiva per import de 42.604,39
euros, corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació.
3. Advertir a la mercantil HERGAL DIGGERS, 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 a la mercantil HERGAL DIGGERS, SL.
*****
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:
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
5.1. Ocupació:
5.1.1. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació, concedit per la
Diputació de Barcelona, destinat a l’actuació “Plans Locals d’Ocupació”,

Fets
1.

El 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
acordar l'aprovació de les concessions del fons de prestació "Plans Locals
d'Ocupació", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
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codificació: 22/Y/316710, del Catàleg de serveis 2022.
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87,42
84,53
82,09
81,59
80,73
80,44
79,69
77,52

2.

És voluntat de l’Ajuntament de Ripollet i considera convenient acceptar el
recurs econòmic del fons de prestació, per import de 114.734,66 euros,
concedit per la Diputació de Barcelona, destinat a l’actuació “Plans Locals
d’Ocupació”, codificació: 22/Y/316710, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per tal de generar nova
ocupació, fomentar la millora de l’ocupabilitat i millorar les condicions
ocupacionals de les persones aturades, i en especial, les dels col·lectius en
situació de major vulnerabilitat, a executar durant l’any 2022.

3.

Aquests fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió
directa amb concurrència i, per tant, no requereixen de sol·licitud.

4. Per a l’execució del present ajut, s’ha redactat un Pla de treball amb les
actuacions que es preveuen dur a terme en les modalitats de “Suport als plans
locals d’ocupació i de Suport a la formació”.
5.

El cost total previst d’aquest Pla de treball amb les actuacions que es
preveuen dur a terme és de 116.411,40 euros, que es destinaran a la modalitat
de “Suport als plans locals d’ocupació”, amb la contractació de 7 persones amb
perfil tècnic (105.911,40 euros) i per a la modalitat “Suport a la formació”,
amb la impartició d’ accions formatives (10.500,00 euros).

6. L’Ajuntament de Ripollet cofinançarà l’import de 1.676,74 euros, per
completar el cost de les accions formatives a realitzar durant l’any 2022.
7.

Es detalla gràficament la distribució del cost total de l’actuació “Plans Locals
d’Ocupació”, codificació: 22/Y/316710:
Exercici 2022
Modalitat
Suport als plans
Locals d’ocupació
Suport a la formació
Total

Finançament
Ajuntament

Total cost

105.911,40 €

0€

105.911,40 €

8.823,26 €
114.734,66 €

1.676,74 €
1.676,74 €

10.500,00 €
116.411,40 €

Aplicacions
pressupostàries
202.2411.13106
202.2411.160006
202.2411.226999

La Diputació de Barcelona farà un pagament avançat del 100 % de l’import
concedit, quan l’Ajuntament presenti el tràmit d’acceptació expressa
d’aquest recurs abans del 31 de maig de 2022.

9. Iniciar el corresponent procediment de selecció de personal, per a la
contractació laboral de les persones candidates que han de participar en
aquest projecte en la modalitat de “Suport als plans locals d’ocupació”, i que
reuneixin els requisits previstos en la present convocatòria.
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8.

Finançament
DIBA
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10. El 2 de març de 2022, la tècnica de Treball d’Orientació i Inserció Laboral,
emet informe, el qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per
reproduït literalment.
Fonaments de dret
1.

Convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023, aprovat el 23 de desembre de 2021, pel Ple de la
Diputació de Barcelona, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis
2021-2023, de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador.

2.

L’actualització del Catàleg de serveis 2021-2023, aprovat per Junta de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, de 23 de desembre de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Ocupació, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació, per import de 114.734,66
euros, concedit per la Diputació de Barcelona, destinat a executar el Pla de treball
de l’actuació “Plans Locals d’Ocupació”, codificació: 22/Y/316710, en el marc del
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, en les
modalitats de “Suport als plans locals d’ocupació” i “Suport a la formació”, a executar
durant l’any 2022.
El cost total previst per a l’execució de les actuacions del present ajut és de
116.411,40 euros, que es distribuiran en les següents aplicacions pressupostàries
del vigent pressupost municipal:
Any
2022

Aplicació pressupostària
202.2411.13106
202.2411.160006
202.2411.226999

Total

Import
80.511,48
25.399,92
10.500,00
116.411,40

€
€
€
€
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Que l’Ajuntament de Ripollet cofinançarà l’import de 1.676,74 euros, per
completar el cost de les accions formatives a realitzar durant l’any 2022.
2. Comunicar a la Diputació de Barcelona, mitjançant presentació telemàtica al
Portat de tràmits, l’acceptació expressa del recurs econòmic concedit.
3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.
4. Iniciar el corresponent procediment de selecció de personal, per a la
contractació laboral de les persones candidates que han de participar en aquest
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projecte en la modalitat de “Suport als plans locals d’ocupació”, i que reuneixin els
requisits previstos en la present convocatòria.
5. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant
l’òrgan que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a
l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
6.1. Economia:
6.1.1. Adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis de
l’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Ripollet, dins de
l’àmbit de Governança.
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Fets
1.

El 9 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la licitació
del contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament
d’electrònica de veu per a l’ajuntament de Ripollet, dins de l’àmbit de
Governança, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària,
aprovant els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2.

L’11 de novembre de 2021, des de Serveis Econòmics, Contractació, es va
procedir a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la
Generalitat de Catalunya.

3.

En l’anunci efectuat, la proposta presentada en aquesta licitació va ser la
següent:
 LOOPS CLOUD COMPUTING SL, amb NIF B65931610, el 26 de novembre
de 2021, i amb número de registre d’entrada ENTRA-2021-20061 i 202120062.

4. El 28 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, es va aprovar la
determinació de la millor oferta en relació qualitat-preu, a l’oferta
presentada per l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING SL, amb NIF
B65931610.
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5.

El 25 de gener de 2022, es va realitzar l’oportuna notificació, comunicant a
l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING, SL, que d’acord amb l’establert a l’art.
150.2 de la LCSP, disposava d’un termini de set dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació, per presentar l’acreditació documental dels
requisits de solvència exigits en les clàusules 11.1 i 11.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, així com la pertinent pòlissa d’assegurances
adscrita, i la constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 3.699,50
€, davant la Tresoreria municipal.

6. S’ha donat compliment per part de LOOPS CLOUD COMPUTING SL als
requeriments establerts a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), en el termini legalment establert,
havent acreditat documentalment els requisits establerts, i havent estat
dipositada la garantia definitiva mitjançant aval bancari, el 4 de febrer de
2022.
Fonaments de dret
Disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i característiques
de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de
contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons
consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de
desembre.
Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

2. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte,
ascendent a 89.527,90 euros, IVA inclòs, que s’imputarà a les aplicacions
pressupostàries següents:


502.920.62300–Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge–58.442,20
euros.



502.920.22200–Serveis de telecomunicacions Governança–31.458,11 euros.
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1. Adjudicar a l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING, SL, amb NIF B65931610, el
contracte mixt de subministrament i serveis de l’equipament d’electrònica de
veu per a l’Ajuntament de Ripollet, amb una vigència inicial de dos anys, amb
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, per un import de 73.990,00
euros, més l’IVA de 15.537,90 euros, resultant una despesa total de 89.527,90
euros, pels dos anys de durada del contracte.
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3. Autoritzar i disposar la despesa de les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost, d’acord amb els imports següents:
Subministrament: 502.920.62300–Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge.
Any 2022: despesa de 48.299,34 €, més l’IVA de 10.142,86 €, resultant una
despesa total de 58.442,20 €.
Serveis: 502.920.22200 – Serveis de telecomunicacions Governança.
Any 2022: 9 mesos (abril a desembre), despesa de 9.749,42 €, més l’IVA de
2.047,38 €, resultant una despesa total d’11.796,79 €, a raó de 1.310,75 €
mensuals.
Any 2023: 12 mesos (gener a desembre), despesa de 12.999,22 €, més l’IVA de
2.729,84 €, resultant una despesa total de 15.729,06 €, a raó de 1.310,7 €
mensuals.
Any 2024: 3 mesos (gener a març), despesa de 3.249,81 €, més l’IVA de 682.46
€, resultant una despesa total de 3.932,26 €, a raó de 1.310,75 € mensuals.
El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici,
autoritzi el pressupost de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art.
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
4. Notificar el present acord a les empreses licitadores en aquest procediment, i
publicar l’adjudicació al Perfil de contractant de la Plataforma de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya.
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5. Segons estableix l’article 153 de la LCSP, en el cas de contractes susceptibles
de recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l’article 44, la
formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que
es remeti la notificació de l’adjudicació a tots els licitadors.
El contracte s’haurà de formalitzar en un termini no superior a cinc dies, des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment per part de l’Ajuntament, una
vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi
interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:


recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
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amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
7.1. Urbanisme:
7.1.1. Rectificació de l’errada material de l’import del pressupost del
Projecte de construcció del bar al camp de futbol municipal de Ripollet.
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Fets
1.

El 15 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment
el Projecte de construcció d’un bar al camp de futbol municipal, amb un valor
estimat de 163.862,35 €, i un preu de contracte de 198.273,44 € (21 % IVA
inclòs), publicant-se l’exposició al públic al BOPB de 7 de novembre de 2019,
al DOGC de data 8 de novembre de 2019, i al Tauler d’edictes de la corporació
en la mateixa data.

2.

Al no haver-se formulat cap al·legació, va esdevenir definitivament aprovat
el 24 de desembre de 2019.

3.

S’ha observat per part dels Serveis tècnics de l’Ajuntament, que hi ha una
errada material en el sumatori total del capítol 3.1 “Fonamentació”. Així
doncs, s’havia deixat de sumar la partida CAV010 d’un import de 3.308,54
€, partida incorporada al projecte, amb els preus descompostos, amidaments
i valorada.

4. L’import aprovat del capítol 3 va ser de 13.459,38 €, i hauria d’haver sigut
16.767,92 €.
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Fonaments de dret
1.

De conformitat amb allò que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, aquesta administració pot rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància de part els erros materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.

2.

Al tractar-se d’una errada material, no és necessari tornar a realitzar el
procediment d’aprovació i modificació del projecte descrit als articles 36 i
següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de Catalunya, i per tant no cal que es sotmeti a
nova exposició al públic ja que el que va ocórrer és que no es va sumar
correctament, però la partida estava incorporada al projecte.

3.

La disposició addicional segona de la LCSP, en relació a les competències que
atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt cinquè, apartat
3.a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre de 2019, és
competent per a l’adopció dels acords que hi són relatius la Junta de Govern
Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar de nou i rectificar l’errada material advertida en el sumatori del capítol
3 “Fonamentació”, del Projecte de construcció d’un bar al camp de futbol
municipal de Ripollet i en conseqüència en el pressupost total del projecte.
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On diu:








Capítol 3: 13.459,38 €
Pressupost d’execució material: 137.699,45€
Despeses generals 13 %: 17.900,93 €
Benefici industrial 6 %: 8.261,97 €
Pressupost empresa: 163.862,35 €
IVA 21 %: 34.411,09 €
Pressupost: 198.273,44 €

Ha de dir:
 Capítol 3: 16.767,92 €
 Pressupost d’execució material: 141.007,99 €
 Despeses generals 13 %: 18.331,04 €
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Benefici industrial 6 %: 8.460,48 €
Pressupost empresa: 167.799,51 €
IVA 21 %: 35.237,90 €
Pressupost: 203.037,41 €

2. Publicar el present acord al BOPB, al DOGC, a l’e.tauler i al Portal de
transparència.

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

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

081980b77baf4b4e9a79a4a186aec7d0001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

