
   Acta Junta Govern Local núm. 18/2014, de 19 de maig        1 

 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 18/2014. 
Caràcter: Ordinari. 
Data: 19 de maig de 2014. 
Horari: De 9.05 a 9.30 hores. 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
Sr. Juan Parralejo Aragoneses alcalde 
Sra. Rosa María Martín Arjona 1a tinenta d’alcalde 
Sr.  Xavier Peñarando Morea 2n tinent d’alcalde 
Sr. Fernando Tornel Lloreda 4t tinent d’alcalde 
i Sra. Inmaculada Viera Hernández  5a tinenta d’alcalde  
  
Sr. Emiliano Mora Labrada secretari accidental 
Sra. Neus Comas Pinto  interventora accidental   
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Sr.  Joan Fandos de Miguel   3r tinent d’alcalde 
 
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals. 
4. Fraccionaments i ajornaments d’exaccions municipals. 
5. Pròrroga pòlissa assegurança per a cobrir responsabilitat civil general de 

l’Ajuntament i els seus patronats, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014. 
6. Ajuts econòmics de Serveis Socials. 
7. Altes, baixes i modificacions beques menjadors escolars curs 2013/14. 
8. Baixa usuari locals d’assaig municipals. 
9. Prorrogar contracte de concessió administrativa per a l’explotació del quiosc-bar a 

l’àrea de les barbacoes del Parc Pinetons. 
10. Autorització gual. 
11. Autoritzacions urbanístiques. 
12. Aprovació Projecte de conservació i manteniment de tanques en zona de jocs 

infantils i bancs en parcs urbans. 
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 17/2014, corresponent al dia 12 de maig. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
2. DESPATX D’OFICI. 
Restar assabentats de la Resolució d’Alcaldia núm. 411/2014, de 29 d’abril, per la qual 
s’avoca la competència en matèria de concessió de subvencions, ajudes i beques de 
caire social i s’aprova les Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de 
menjadors adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació 
infantil de centre educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2014/15. 
 
3. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a 
continuació  i els informes emesos en cada cas, s’acorda: 
 
• Taxa entrada vehicles: 
 
3.1. Exp. 13-9626. Acceptar la sol·licitud presentada per la senyora Ana María Múgica 
Echave i acordar canviar la titularitat, amb efectes de l’exercici 2014, del rebut de la 
taxa d’entrada de vehicles del carrer Balmes, 1 P, ref. cadastral 
9544420DF2994D0001SU –5 ml.–, actualment a nom de Chico Automoviles SL ja que, 
segons dades de la seu del cadastre, la titularitat de la finca correspon a la senyora Ana 
María Múgica Echave. 
 
3.2. Exp. 14-04220. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Joan Ramon Martín 
Hernández, en representació de Confort Lux, SL i canviar la titularitat, amb efectes de 
l’exercici 2014, del rebut de la taxa d’entrada de vehicles del carrer Cot núm. 33 –gual 
amb placa núm. 2062– en favor de Confort Lux, SL, ja que, per la documentació 
aportada, la citada empresa consta com a actual arrendatària del local. 
 
• Mercat Municipal: 
 
3.3. Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 143/2014, de data 17 de febrer, emesa pel 
Departament de Serveis Municipals comunicant el traspàs de la parada 36-37-38 del 
Mercat Municipal de la senyora Julia Bravo Álvarez, en favor de la senyora Silvia 
García Barbancho, amb efectes 1 de febrer de 2014, s’acorda: 
Primer.  Donar de baixa els rebuts del Mercat Municipal núms. 2192995, 2194985 i 
2195528, per imports de 275,70€, respectivament, corresponents als mesos de febrer, 
març i abril de 2014, a nom de la senyora Julia Bravo Álvarez. 
Segon. Donar d’alta la liquidació núm. 2197163, pel mateix concepte i import total de 
827,10€, a nom de la senyora Silvia García Barbancho, actual concessionària de les 
parades 36-37-38 del Mercat Municipal. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
4. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS D’EXACCIONS MUNICIP ALS. 
Vista la instància presentada, d’acord amb els informes emesos per la Intervenció 
municipal i a proposta de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda aprovar el 
fraccionament de pagament de la taxa d’activitats següent: 
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Exp. 13-7575. Estimar la sol·licitud presentada pel senyor José Grañen Peñado, en 
representació de Sicogravi SL i autoritzar el fraccionament de la liquidació d’activitats 
núm. 2197004, de 3110,72€, que s’aprova en aquesta data; en 12 pagaments mensuals, 
onze de 260€ i un de 250,72€, amb primer venciment el 20 de juny de 2014 i darrer el 
20 de maig de 2015.  
A aquest fraccionament se li aplicarà l’interès de demora del 5 per cent, resultant una 
quantitat a pagar de 72,20€, a liquidar en el termini que s’estableix a la liquidació que 
s'adjunta, i restarà condicionat a la domiciliació bancària en el núm. de compte de 
l’Ajuntament que figura al peu de l’escrit, perquè, abans del dia 5 de cada mes, hi sigui 
ingressat el pagament corresponent.  
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
5. PRÒRROGA PÒLISSA ASSEGURANÇA PER A COBRIR 
RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL DE L’AJUNTAMENT I ELS  SEUS 
PATRONATS, DES DE L’1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2014. 
Exp. 2014-X1626. Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i, 
d’acord amb la proposta formulada per l’Àrea de Serveis Econòmics i amb el vistiplau 
de la regidora delegada de Serveis Econòmics,  s’acorda: 
  
Primer. Prorrogar la contractació, amb l’entitat asseguradora MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, de la pòlissa 
d’assegurances núm. 0961370012590, que cobreix la responsabilitat civil general de 
l’Ajuntament i els seus patronats, per un import total de 25.900,00€ (IVA exempt) 
(12.968,29€ i 12.931,71€) i vigència de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 
2014, 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’adjudicatària, 
així com per les normes de dret privat. 
 
Segon. D’acord amb la proposta de pròrroga presentada per l’adjudicatària, aprovar el 
pagament de la prima per un import total de 25.900,00€ (IVA exempt), que anirà a 
càrrec de la partida pressupostària 09.920.22400 (Assegurances vàries).  
 
Tercer. Notificar el present acord a l’entitat asseguradora MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, i a la corredoria 
d’assegurances AON GIL Y CARVAJAL, SA. 
 
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si 
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la 
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona. També es pot formular 
directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol 
altre recurs que s’estimi adient. La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
6. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS. 
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies 
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases 
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, s’acorda:  
 
Primer.  Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de 
la regidora delegada de Serveis Socials, prèviament informada per la interventora 
accidental, aprovar l‘ajut social següent: 
Exp. Núm.  Nom beneficiari   Import A. pressupostària 
2007/248 10523 Aneta Todorova Georgieva 77,49 2014-05-2313-48000 
2013/333 10524 Mariano Martínez Herrero  47,25 2014-05-2313-48000 
2002/485 10525   

10526 
Pere Ortega Mir  140,00 

140,00 
2014-05-2313-48000 

2008/023 10527  
10528 

Laila Laamin  120,00 
80,00 

2014-05-2313-48000 

2007/132 10529 
10530 

Nardy Banegas Cuellar 120,00 
80,00 

2014-05-2313-48000 

2003/281 10531 
10532 

Manuel Domínguez del Río 120,00 
120,00 

2014-05-2313-48000 

2002/333 10534 
10535 

Montserrat Rogel Chaparro  160,00  
240,00 

2014-05-2313-48000 

2007/077 10536  
10537 
10565 

Juana Josefa Trejo  60,00 
60,00 
75,00 

2014-05-2313-48000 

1999/146 10539 Inmaculada Rodríguez Gálvez 60,00 2014-05-2313-48000 
2013/169 10542 Lahcen Essalhi  500,00 2014-05-2313-48000 
2013/150 10543 Mohammed Ouhaddou  42,93 2014-05-2313-48000 
2008/188 10544 M Carmen Sánchez Jorge  75,00 2014-05-2313-48000 
1999/686 10545 Fatima El Kassaab El Wargui  75,00 2014-05-2313-48000 
2001/035 10546 

10547 
Fatima Brital  75,00 

67,50  
2014-05-2313-48000 

2007/296 10548 Carmen Guinart López  75,00  2014-05-2313-48000 
2007/281 10549 María Luisa López Hernández 75,00 2014-05-2313-48000 
2005/407 10550 Olga López Gil  75,00 2014-05-2313-48000 
2008/196 10551 Teresa Proietti Royo  75,00 2014-05-2313-48000 
2011/081 10554 Ariadna Gabriela Pintos  75,00 2014-05-2313-48000 
2002/495 10555 Aurora Sánchez Cerezuela  75,00 2014-05-2313-48000 
2001/168 10556 Inmaculada Terán Baiges  75,00 2014-05-2313-48000 
2003/320 10557 

10558 
Victoria Padillo Rodríguez  75,00 

67,50 
2014-05-2313-48000 

2008/052 10559 
10560 

Esmeralda Pérez Ríos  75,00 
67,50 

2014-05-2313-48000 

2009/728 10561 Rafael Peramos Castillo  75,00 2014-05-2313-48000 
2005/097 10562 

10563 
Naziha Ahmed Brahim  75,00 

67,50 
2014-05-2313-48000 

2007/404 10564 Ana Extremera Molina  75,00  2014-05-2313-48000 
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2007/398 10566 M Carmen Carracedo Rodríguez 75,00 2014-05-2313-48000 
2005/074 10567 Anissa El Khayat  75,00 2014-05-2313-48000 
2006/562 10569 Clotilde Corpas Sierra  450,00 2014-05-2313-48000 
2007/102 10887 María José Díaz Díaz   320,00 2014-05-2313-48000 
 
Segon. Notificar a les persones interessades. 
 
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre 
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona. 
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que estimeu adient. 
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
7. ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS BEQUES MENJADORS E SCOLARS 
CURS 2013/14. 
 
• Altes: 
 
7.1. Exp. SS 2014/085. Concedir una beca parcial de menjador pel curs 2013/14, a partir 
del mes d’abril 2014 al menor  María Granado Sánchez, de l’Escola Francesc Escursell, 
segons l’informe de l’educadora social Marta Gili Lorente. 
 
• Baixes: 
 
7.2. Exp. SS 2013/294. Donar de baixa la beca total de menjador del curs 2013/14, a 
partir del mes d’abril 2014 del menor Daniel Martínez Sokolova, de l’Escola Francesc 
Escursell, segons l’informe de l’educadora social Marta Gili Lorente. 
 
7.3. Exp. SS 2003/189. Donar de baixa la beca parcial de menjador del curs 2013/14, a 
partir del mes d’abril 2014 del menor Yadira Moreno Baz, de l’Escola Francesc 
Escursell,  segons l’informe de l’educadora social Marta Gili Lorente. 
 
• Modificacions: 
 
7.4. Exp. SS 2003/340. Modificar la beca de menjador del curs 2013/14, de parcial  a 
total a partir del mes maig de 2014 dels menors Juan Antonio i Alberto Gabarri Amaya, 
de l’Escola Tiana de la Riba, segons l’informe de l’educadora social Marta Gili Lorente. 
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7.5. Exp. SS 2007/412. Modificar la beca de menjador del curs 2013/14, de denegada a 
total a partir del mes maig 2014 del menor  Miguel Giménez Vélez, de l’Escola Anselm 
Clavé, segons l’informe de l’educador social Alberto Gavilán Luque. 
 
7.6. Exp. SS 2008/472. Modificar la beca de menjador del curs 2013/14, de parcial a 
total a partir del mes maig 2014 dels menors Joel i Nayara Castell Alemany, de l’Escola 
Els Pinetons, segons l’informe de l’educadora social Àngels Polo Flores. 
 
7.7. Exp. SS 2008/497. Modificar la beca de menjador del curs 2013/14, de parcial a 
total a partir del mes maig 2014 del menor  Adam Ortiz Koursi, de l’escola Josep Maria 
Ginesta, segons l’informe de l’educador social Alberto Gavilán Luque. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
8. BAIXA USUARI LOCALS D’ASSAIG MUNICIPALS. 
Exp. 2014004145. El passat dia 15 d’abril de 2014, el senyor Ildefonso Rodríguez Páez, 
va presentar sol·licitud per donar-se de baixa com a usuari dels locals d’assaig 
municipals mitjançant instància al Registre General de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat, 
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda  
 
Primer. Donar de baixa com a usuari dels locals d’assaig municipals al senyor 
Ildefonso Rodríguez Páez, a efectes des de data 12 de maig de 2014. 
 
Segon. Execució de la fiança de la tarja d’accés al local d’assaig al senyor Ildefonso 
Rodríguez Páez, per no haver tornat la tarja, aquest import restarà ingressat al concepte 
39901. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
9. PRORROGAR CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR A L’ÀREA DE LES BARBACO ES DEL 
PARC PINETONS. 
Exp. 2011_03_CO. Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i, 
d’acord amb la proposta formulada pel Departament de Medi Ambient i l’Àrea de 
Serveis Econòmics, i de conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i concretament la disposició addicional segona de l’esmentat text refós, 
s’acorda: 
 
Primer. Prorrogar el contracte de concessió administrativa per a l’explotació del 
quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del parc Pinetons de Ripollet amb el senyor 
Francisco García Salcedo, fins el dia 19 de maig de 2015. Aquesta pròrroga es regirà 
d’acord amb les condicions previstes al Plec de clàusules economicoadministratives de 
la concessió administrativa de referència, aprovat per la Junta de Govern Local de data 
14 de març de 2011. 
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Segon. Notificar el present acord al senyor Francisco García Salcedo, al Departament de 
Medi Ambient i a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
                         
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si 
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la 
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona. També es pot formular 
directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol 
altre recurs que s’estimi adient. La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de 
l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
10. AUTORITZACIÓ GUAL. 
Primer. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació 
i ordenances municipals, la instal·lació de gual, d’acord amb les instàncies presentades, 
els informes emesos, i aprovar els drets que, si escau, corresponen, amb independència 
de la quota anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança fiscal en vigor: 
 
Exp. VP14-009-X0291. A la mercantil Adaptación y Control de Edificios SL,  
representada pel senyor Alberto Jimenez Nuñez, per la construcció d’un gual 
permanent, amb una llargària de 4,40 metres al carrer Nostra Sra. dels Àngels núm. 9 
locals 2 i 3   
Prescripcions:  
1) Durant l’execució de les obres es donarà compliment al que ve establert en la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Real decret 
legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

2) Es realitzaran les obres de rebaix de la vorera segons el croquis adjunt (Model A), 
aprovat per acord de la Junta en data 27 de desembre de 2007 i, es pintaran les peces 
prefabricades que formen el gual i una línia discontínua enfront amb pintura de 
color groc homologada per a ús en vies públiques. 

3) S’observa la presència d’un graó important en l’entrada del local, dificultant 
l’entrada de vehicles sense utilitzar elements provisionals. D’acord amb l’Ordenança 
de policia sobre guals, resta prohibida tota forma d’accés mitjançant instal·lacions 
provisionals.  

4) D’acord amb el punt 1.k) del Ban d’obres d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de ser 
comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies. 

5) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la seva comprovació. 
6) Es podrà retirar la placa del gual en la Policia Local, previ pagament de 31,00€, 

mitjançant autoliquidació a recollir en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
7) S’haurà d’aportar, una vegada realitzades les obres i instal·lada la placa en la façana, 

una fotografia del gual al Departament de Rendes. 
8) Es procedeix a incloure el gual amb placa en el padró municipal de guals a partir de 

l’exercici 2014. 
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Taxa per a l’atorgament de la llicència.....................................................................57,70€ 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ...................................................83,58€ 
Taxa ocupació via pública amb un sac durant 2 dies ................................................4,90€ 
Import total exaccions pendent d’ingrés.................................................................146,18€ 
 
Segon. Advertir a l’interessat que el lliurament de la placa vindrà condicionada a 
l’execució de les obres corresponents a l’eliminació del graó existent a l’entrada del 
local.  
 
Tercer. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que es poden  
interposar contra aquest acord, consten en la liquidació que s’adjunta. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
11. AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES. 
Primer. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, sense 
perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb subjecció a les 
normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia de data 3 de març de 
2004, així com a la normativa complementària aprovada per la Comissió de Govern de 
20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars que en cada cas es detallen, aprovant 
així mateix les corresponents liquidacions. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència de no 
complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza l’obertura de rases ni 
modificacions d’elements a la via pública que si escau, s’haurà de sol·licitar per separat: 
 

- Obres majors: 
 
Exp. OM14-003-X0220. Al senyor José García Gonzalez, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar al carrer Puigmal núm. 40, amb un pressupost d’execució material 
de 203.029,30€. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’execució: 18 mesos. 
Ingressades garanties pel lliurament de residus a lloc autoritzat per un import de 
3.953,07€, i per reposició del paviment per un import de 2.520,00€  
Taxa per l’atorgament de la llicència ..................................................................4.913,31€ 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres............................................ 11.264,98€ 
Taxa connexió clavegueram .....................................................................................40,80€ 
Taxa ocupació via pública tanca obligatòria d’obres.............................................901,40€ 
Import total exaccions .......................................................................................17.120,49€ 
Ingressats per autoliquidació ref. 2194959..........................................................4.913,31€ 
Pendent d’ingrés ................................................................................................12.207,18€ 
 
Segon. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu 
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. Una vegada liquidats els 
drets, us lliurarem una còpia diligenciada del projecte aprovat, que podreu recollir al 
Departament d’Urbanisme, carrer Balmes, 8, amb l’advertiment que transcorregut 6 
mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades 
oficines, es destruirà. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
12. APROVACIÓ PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT  DE 
TANQUES EN ZONA DE JOCS INFANTILS I BANCS EN PARCS URBANS. 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el Projecte de conservació i manteniment 
de tanques en zona de jocs infantils i bancs en parcs urbans de Ripollet, als efectes de 
donar compliment a la obligació d’efectuar el manteniment d’edificis municipals, 
d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim Local.  
 
Els articles 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 235 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya regulen la classificació de les obres de conservació i 
manteniment, així com el procediment d’aprovació, com el cas que ens ocupa. 
 
És voluntat d’aquesta corporació que es realitzin les obres contemplades en aquest 
projecte en la modalitat d’obres a executar per aquesta administració a través dels seus 
propis mitjans, d’acord amb el que preveuen els articles 24 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i els articles 174 a 179 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que 
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
en la modalitat d’obres de conservació i manteniment definides en l’article 122.5 del 
RDL 3/2011, en concordança amb l’article 24 epígraf 1 lletra g) del mateix cos legal. 
 
Es la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del present projecte, 
segons el que ve establert en el punt primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
635/2011, d’11 de juny, de delegació de competències. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els 
informes tècnics i jurídics emesos, d’acord amb les competències que atribueix a les 
corporacions locals la disposició addicional segona del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar el Projecte de conservació i manteniment de tanques en zona de jocs 
infantils i bancs en parcs urbans de Ripollet, amb un pressupost total de 12.879,00€ 
(21% d’ IVA inclòs). 
 
Segon. Acordar que l’execució del projecte aprovat en el punt anterior, es dugui a terme 
en la modalitat d’obres a executar amb els mitjans propis de l’Ajuntament, en el termes 
previstos en l’article 24 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,  es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que aprovà 
l’acord en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació; recurs que s’haurà  d’entendre desestimat si transcorregut un altre mes, 
comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas, es podrà  
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
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de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar  a partir de  l’endemà 
de la  data de desestimació presumpta. 
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
recurs que s’estimi adient. 
La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de l’acord. 
 
Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 

- - - - 
 
Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió en 
l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa  l’acord següent: 
 
13. APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTAC IÓ PER 
A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SEN SE 
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE DEL  SERVEI 
D’IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL I DE L’AGENDA DE L 
BUTLLETÍ DE RIPOLLET.  
Exp. 2014-X388.  Atès la documentació que consta a l’expedient administratiu i, 
d’acord amb la proposta formulada per la Regidoria de Comunicació i l’Àrea de Serveis 
Econòmics, amb el vistiplau de les regidores delegades de Comunicació i de Serveis 
Econòmics, i de conformitat amb el que disposa el TRLCSP, i concretament la 
disposició addicional segona de l’esmentat text refós, s’acorda: 
  
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, del contracte de servei 
d’impressió del Butlletí Municipal i de l’Agenda del Butlletí de Ripollet, amb un preu 
estimat de licitació de 35.940,00€, més 1437,60€ en concepte d’IVA (4%), essent el 
preu total de 37.377,60€. 
 
Segon. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que 
hauran de regir l’adjudicació del contracte de referència, mitjançant tramitació ordinària 
i procediment negociat sense publicitat.  
 
Tercer.  Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la invitació a les 
següents mercantils: 
- GPL Gestió de Publicacions Locals SCCL 
- ZUKOY 5 
- INDUGRAF OFFSET S.A. 
 
Quart. Aprovar la despesa per un import de 37.377,60 (IVA inclòs), que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 17.491.227990 del pressupost vigent, pel que respecta a la 
primera anualitat del contracte que es desenvoluparà durant el 2014 i per l’anualitat 
posterior que es desenvoluparà entre els anys 2015 i 2016 restarà sotmesa a la condició 
suspensiva d’aquests exercicis pressupostaris per atendre el seu pagament. 
 
Cinquè. Facultar al Sr. alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a 
l’efectivitat del present acord. 
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Votació: Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat (5) 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el 
que jo com a secretari accidental certifico. 
 

El secretari accidental    L’alcalde                                               
 
 
 
 
  
           Emiliano Mora Labrada    Juan Parralejo Aragoneses                              
 


