
  

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Identificació de la sessió:  
 
Núm.: 2019/12 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de març de 2019 
Horari: 10.00 a  
Lloc: sala de Junta de Govern Local 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. José María Osuna López alcalde 
Sra. Pilar Castillejo Medina  1a tinenta d’alcalde 
Sr. Oriol Mor Hernández   2n tinent d’alcalde 
Sra. Reyes Muñoz Nevado 3a tinenta d’alcalde 
Sr. David Fontanals Grau 4t tinent d’alcalde 
Sr. Ramiro Moldes Custodio  regidor 
i Sr. Francisco Sánchez Sierra  5è tinent d’alcalde 
  
Sr. Emiliano Mora Labrada secretari accidental 
i Sra. Neus Comas Pinto interventora accidental 

 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Atesa la Resolució d’Alcaldia 707/2015, de 19 de juny, sobre delegació de 
competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits representen 
un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord 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: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
 
2. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1. Alcaldia: 
 
2.1.1. Instal·lació pilones al carrer Pau Casals-rambla Sant Andreu (porta 
farmàcia). 
 
3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
3.1. Industria, Comerç i Turisme: 



 

 

 
3.1.1. Pagament subvenció 2018 a l’Associació de Venedors i Comerciants del 
Mercat de Ripollet. 
 
4. ÀMBIT DE JUSTÍCIA SOCIAL 
 
4.1. Serveis Socials: 
 
4.1.1. Modificació beques menjador escolar curs 18/19, mes de març 2019. 
 
4.1.2. Ajuts socials per a l’habitatge. 
 
4.2. Educació: 
 
4.2.1. Alta infant Escola Bressol La Verema, març 2019. 
 
4.2.2. Baixa infant Escola Bressol La Rodeta del Molí, març 2019.  
 
5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 
 
5.1. Urbanisme: 
 
5.1.1. Devolució dipòsit garantia llicència obres majors al carrer Puigmal, 13. 
 
5.1.2. Devolució dipòsit garantia llicència obres majors al carrer Puigmal, 15. 
 
5.1.3. Autorització urbanística. 
 
5.1.4. Autorització per a reserva d’estacionament  per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
5.1.5. Obres i placa gual al carrer Puigmal, 54. 
 
5.1.6. Gual i lliurament de placa a la rambla de les Vinyes, 11. 
 
5.2. Espai Públic: 
 
5.2.1. Aprovació certificació d'obres núm. 1 de la fase 1 de les obres d'implantació 
d'un carril bici al carrer Torrent Tortuguer. 
 
5.2.2. Aprovació certificació d'obres núm. 2 de la fase 1 de les obres 
d'implantació d'un carril bici al carrer Torrent Tortuguer. 
 
5.2.3. Aprovació certificació núm. 4 obres fase 1 de les obres d'implantació d'un 
carril bici al carrer Torrent Tortuguer. 
 
5.2.4. Aprovació augment d'amidament i certificació segona i última de les obres 
construcció d'una tanca per a delimitar la incorporació del nou espai exterior a 
l'Escola El Martinet.  
 



  

 

5.2.5. Adjudicació obres desplaçament armaris control semafòric i lumínic per a 
la realització del memorial dels afectats d'Uralita. 
 
5.2.6. Adjudicació obres Projecte impermeabilització de l'edifici del Patronat 
Municipal d'Esports.  
 
5.2.7. Adjudicació obres Projecte instal·lació gespa artificial reciclada a la pista 
d'atletisme del poliesportiu municipal. 
 
5.2.8. Adjudicació obres rehabilitació integral coberta, habilitació interior espai 
en desús i posta en marxa plaques solars tèrmiques a l'Escola Bressol La Rodeta 
del Molí.  
 
6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 
 
6.1. Serveis Econòmics: 
 
6.1.1. Prescripció de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. 
 
6.1.2. Aprovació factures romanents. 
 
6.1.3. Aprovació factures.  
 
6.1.4. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
  
Urgències: 
 
7. ÀMBIT CIUTAT I SOSTENIBILITAT 
 
7.1. Espai Públic: 
 
7.1.1. Aprovació Projecte renovació de la gespa artificial del camp de futbol 
municipal de Ripollet.    
 
7.1.2. Rectificació errada material acord JGL 20/11/18, i aprovació modificació 
núm. 2 del projecte i certificació quarta i última obres construcció i implantació 
d’una font transitable al parc del riu Ripoll.     
 
7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 3 de la fase 1 de les obres d’implantació 
d’un carril bici al carrer Torrent Tortuguer. 
 
7.1.4. Aprovació Projecte reforma instal·lacions a.c.s. i calefacció als vestuaris del 
camp municipal de futbol Industrial.   
 
7.1.5. Adjudicació obres condicionament oficines àmbit de Ciutat i Sostenibilitat. 
 



 

 

7.1.6. Adjudicació obres recuperació mediambiental entorn fluvial d'un tram de 
la llera del riu Ripoll fase 1. 
 
7.1.7. Actualització projectes inclosos a l'aplicació pressupostària 403-153-
61904 "millores vies públiques”. 
 
7.1.8. Aprovació Projecte reasfaltat de carrers, implantació de passos elevats i 
habilitació d'aparcament al parc Norbert Fusté. 
 

- - - - 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 11/2019, corresponent al dia 19 de març. 
 
2. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1. Alcaldia: 
 
2.1.1. INSTAL·LACIÓ PILONES AL CARRER PAU CASALS-RAMBLA SANT 
ANDREU (PORTA FARMÀCIA). 
Vist l’informe efectuat per la Prefectura de la Policia Local, consistent en la 
instal·lació de dos pilones al pas de vianants existent al carrer Pau Casals (porta 
Farmàcia) cantonada amb la rambla Sant Andreu, al costat dret segons el sentit 
de la circulació, per tal d’evitar l’estacionament indegut de vehicles i garantir la 
seguretat dels vianants en creuar aquest pas, i de conformitat amb la proposta 
emesa per l’inspector cap de la Policia Local amb el vistiplau de l’alcalde, 
s’acorda: 
   
1. Instal·lar dos pilones al pas de vianants existent al carrer Pau Casals (porta 
Farmàcia) cantonada amb la rambla Sant Andreu, al costat dret segons el sentit 
de la circulació, per tal d’evitar l’estacionament indegut de vehicles i garantir la 
seguretat dels vianants en creuar aquest pas, tal com s’indica al croquis i a 
l’informe de la Policia Local. 
 
2. La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada Municipal 
d’obres en coordinació amb la Policia Local. 
 
3. Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres. 
 
3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
3.1. Industria, Comerç i Turisme: 
 
3.1.1. Pagament subvenció 2018 a l’Associació de Venedors i Comerciants del 
Mercat de Ripollet. 
La senyora Susana Rodríguez Morera, actuant en representació de l’Associació de 
Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, presenta en data 22 de gener de 
2019, amb núm. de registre d’entrada 1265, la justificació i la sol·licitud del 
pagament de l’ajut econòmic corresponent a les accions de dinamització 



  

 

comercial realitzades per l’associació durant tot l’any 2018: Sant Jordi, Sant Joan, 
Nit de Tapes, Halloween, Cantada de Nadales i Campanya de Nadal. 
 
En sessió de 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’acord de 
la concessió de la subvenció de 4.120,29€ a l’Associació de Venedors i 
Comerciants del Mercat de Ripollet, pel finançament de les despeses de 
l’execució de les accions de promoció de l’activitat comercial durant l’any 2018.  
 
Les accions proposades són les següents: Sant Jordi, Sant Joan, a l’estiu el mercat 
també és viu, Nit de Tapes, retolació vidreres i la campanya de Nadal, d’acord 
amb la sol·licitud presentada en data 25 de maig de 2018, amb núm. de registre 
6188. 
 
Vista la memòria presentada per l’entitat de totes les accions de promoció de 
l’activitat econòmica i comercial dutes a terme durant l’any passat, amb la 
justificació de la relació de despeses i les seves corresponents factures que a 
continuació es detallen a la graella:  
 

ACTIVITAT

DESPESA 
ESTIM ADA A 

LA 
SOL.LICITUD

SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

JG 24/07/2018

DESPESA 
JUSTIFICADA

PERCENTATGE A 
SUBVENCIONAR

IM PORT del  80% * 

despesa just if icada

Sant  Jordi 624,36 624,36 

Sant  Joan 450,00 340,94 

A l'est iu el mercat  és viu 3.341,00 

Nit  de Tapes 350,00 0,00 

Campanya de Nadal 2.200,00 4.141,83 

Retolació vidres 3.059,00 

Halloween 49,61 

Cantada de nadales 200,00 

TOTAL 10.024,36 €    4.120,29 €        5.356,74 €           80 4.285,39 €                 
 
Despesa justificada: 5.356,74 €. 
Ajut atorgat al pla d’accions 2018: 4.120,29 €. 
 
Dues de les activitats proposades inicialment no s’han portat a terme ja que es 
va reconsiderar no realitzar “a l’estiu el mercat es viu” per poder desenvolupar 
la del “Halloween” i destinar més recursos a la campanya de Nadal i a “la 
cantada”; i l’altra acció de la “retolació dels vidres”  es va estar descartar perquè 
s’inclouria dins del projecte de la reforma del mercat a realitzar durant l’estiu 
d’aquest any.    
 
Així doncs, atès que l’import total de la despesa justificada és de 5.356,74 €, es 
proposa, d’acord amb el punt novè dels requeriments reguladors de la 



 

 

convocatòria de subvencions a les entitats representatives del sector comercial i 
de serveis, que es procedeixi al pagament de l’import de la subvenció atorgada, 
de 4.120,29 €, ja que compleix la condició que l’import de la subvenció no serà 
superior al 80% de la despesa justificada. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
i en exercici de les competències que atribueix l’article 21.1 lletra f) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, i de conformitat amb la proposta emesa pel cap d’Unitat de 
Comerç amb el vistiplau de la regidora delegada de Indústria i Comerç, s’acorda: 
 
1. Donar per justificada la subvenció de 4.120,29 € a l’Associació de Venedors i 
Comerciants de Ripollet.  
 
2. Reconèixer l’obligació i aprovar el seu pagament, condicionat a l’efectiva 
incorporació de romanents. 
 
3. Notificar el present acord a l’entitat interessada. 
 
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 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 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 JUSTÍCIA SOCIAL 
 
4.1. Serveis Socials: 
 
4.1.1. MODIFICACIÓ BEQUES MENJADOR ESCOLAR CURS 18/19, MES DE MARÇ 
2019. 



  

 

De conformitat amb la proposta emesa per la cap d’Unitat de Serveis Socials amb 
el vistiplau de la regidora delegada, prèviament informada per la interventora 
accidental, s’acorda:  
 
1. Modificar les beques de menjador escolar pel curs 2018/19, amb efectes a 
partir del mes de març 2019, segons informe de l’educador social, dels expedients 
que consten a la relació adjunta: 
 

NIF/NIE/passaport tutor  Exp. Escola Beca març 2019 
X4007884L 2006/178 Anselm Clavé Baixa 
X4007884L 2006/178 Anselm Clavé Baixa 
48545394F 2016/282 Anselm Clavé Baixa 
F313761 2018/205 Anselm Clavé Total 
77307147F 2016/236 Els Pinetons Parcial 
Y6801206M 2019/071 Enric Tatché i Pol Total 
Y6801206M 2019/071 Enric Tatché i Pol Total 
41665083P 2017/377 Enric Tatché i Pol Total 
KB3079545 2019/042 Enric Tatché i Pol Total 
46605858S 2016/54 Enric Tatché i Pol Compactada 
43541013N 2019/054 F. Escursell i Bartalot Compactada 
43541013N 2019/054 F. Escursell i Bartalot Compactda 
X4804635G 2015/352 F. Escursell i Bartalot Compactada 
X4804635G 2015/352 F. Escursell i Bartalot Compactada 
46948841E 2010/458 F. Escursell i Bartalot Baixa des de 040219 
X2978598Y 2011/113 Josep Maria Ginesta Total des de 180219 
X2978598Y 2011/113 Josep Maria Ginesta total des de 180219 
X2978598Y 2011/113 Josep Maria Ginesta Total des de 180219 
Y1337159E 2019/034 Tiana de la Riba Compactada des de 180219 
47748734K 2015/159 La Rodeta del Molí  Beca 75% 

 
2. 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 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 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. 

 
4.1.2. AJUTS SOCIALS PER A L’HABITATGE. 
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 
l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, d’Esports i 
de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació. 
 
Que aquests ajuts econòmics per a habitatge, s’adeqüen a les previsions de l’art. 
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.  
 
Així mateix que examinats els antecedents i documentació obrant als respectius 
expedients, el destinatari, l’objecte de l’ajut i l’import que conformen la proposta 
d’acord s’adequa a la naturalesa i objecte de la despesa que es proposa contraure 
i que existeix crèdit pressupostari i que la despesa està generada per l’òrgan o 
departament competent. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
i de conformitat amb la proposta emesa per la cap d’Unitat de Serveis Socials 
amb el vistiplau de la regidora delegada, s’acorda:  
 
1. Aprovar els ajuts següents: 
 
Núm. Import Exp. NIF/NIE titular NIF endossatari 
43436 466,66 € 2016/305 33961540Q   
43437 2.728,00 € 2006/282 X5205192Q B87532693 
43438 2.422,00 € 2016/177 52216857A 46949024K 
43439 346,50 € 2012/371 52172731Z 46949024K 
43440 1.459,20 € 2014/215 Y423091C B59329714 
43441 4.312,63 € 2012/089 Y0488751S B59329714 

 11.734,99 €    
 
2. Reconèixer l’obligació i autoritzar el pagament a favor dels interessats, per un 
import total d’11.734,99 € a l’aplicació pressupostària 2019-301-2313-48011 
Ajuts per habitatge. 
 
3. 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 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 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. 

 

4.2. Educació: 
 
4.2.1. ALTA INFANT ESCOLA BRESSOL LA VEREMA, MARÇ 2019. 
Vist el procés de preinscripció escolar del curs 2018-19, així com l’ordre de la 
llista d’espera realitzada, segons els barems marcats per la normativa de la 
Generalitat, i vist el sorteig realitzat per l’Ajuntament en data 25 de maig del 
2018. 
 
Vista la baixa que s’ha produït, a l’Escola Bressol La Verema, segons l’ordre de la 
llista d’espera vigent. 
 
Vista la plaça de matrícula sol·licitada per la Sra. Cristina Rodríguez Pérez, pel 
seu fill, següent a la llista d’espera, per ocupar una vacant existent a l’Escola 
Bressol La Verema.  
 
Vist l’informe emès per la cap d’Educació amb el vistiplau del regidor delegat, 
d’acord amb el que preveu l’article 22 del Reglament regulador del servei públic 
de Llar d’infants, aprovat en sessió plenària de data 24 de juliol de 2008, així 
com l’ampliació d’aquest Reglament amb l’article 23 en data 30 de maig de 2013, 
s’acorda: 
 
1. Donar d’alta, en el mes de març a l’Escola Bressol municipal La Verema un 
infant, representat per la seva mare Sra. Cristina Rodriguez Pérez, d’acord amb 
la matricula realitzada al març de 2019. 



 

 

 
2. 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 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 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. 

 
4.2.2. BAIXA INFANT ESCOLA BRESSOL LA RODETA DEL MOLÍ, MARÇ 2019.  
Vist que en data 15 de febrer de 2019, ha arribat al registre de l’Ajuntament una 
instància, núm. 2019/2802, sol·licitant la baixa d’un infant matriculat a l’Escola 
Bressol La Rodeta del Molí. 
 
Vist que segons el que preveu l’article 9 del Reglament de funcionament del 
servei de llar d’infants, aprovat en sessió plenària de data 24 de juliol de 2008, 
quan una família decideixi donar de baixa el seu fill o filla, ho ha de comunicar 
a través d’una instància lliurada al Registre General de l’Ajuntament sol·licitant 
la baixa. 
 
Vist que segons el que preveu l’article 22 del mateix Reglament de funcionament 
del servei de llar d’infants, quan una família decideixi donar de baixa al seu fill o 
filla de la llar d’infants, estarà compromesa a abonar el total de la mensualitat 
corresponent al mes de baixa.  
 
Vist l’informe emès per la cap d’Educació amb el vistiplau del regidor delegat, 
d’acord amb el que preveu l’article 22 del Reglament regulador del servei públic 
de Llar d’infants, aprovat en sessió plenària de data 24 de juliol de 2008, així 
com l’ampliació d’aquest Reglament amb l’article 23 en data 30 de maig de 2013, 
s’acorda: 
 



  

 

1. Donar de baixa un infant de l’Escola Bressol La Rodeta del Molí, a partir del 28 
de febrer de 2019, d’acord amb la sol·licitud presentada per la seva mare Rosa 
Salvador Llonch, en data 15 de febrer, amb registre d’entrada núm. 2019/2802. 
 
2. 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 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 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. 

 
5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 
 
5.1. Urbanisme: 
 
5.1.1. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT GARANTIA LLICÈNCIA OBRES MAJORS AL CARRER 
PUIGMAL, 13. 
Antecedents de fet 
 
1.  En data 31 de juliol de 2018, mitjançant escrit amb núm. 2018/9010, el Sr. 

Andrés Peñarando González, sol·licita la devolució de la garantia, dipositada 
pel concepte de reposició de paviment, per les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 13, autoritzades per 
la Junta de Govern Local en data 4 d’abril de 2017, segons expedient amb 
referència OM17-013-x1202. 

 
2.  En data 15 de novembre de 2018, se li envia requeriment d’esmena de 

deficiències per a la devolució de les garanties dipositades. 



 

 

 
3.  En data 4 de desembre de 2018, presenta instància al Registre General amb 

entrada 2018/14379, per a l’esmena de deficiències pel que fa a la devolució 
de garantia per reposició de paviment. 

 
4.  En data 24 de desembre de 2018 i 22 de gener de 2019, presenta instàncies 

al Registre General amb entrada 2018/15510 i 2019/1134, respectivament, 
per a l’esmena de deficiències pel que fa a la devolució de garantia de residus. 

 
5.  En data 4 de març de 2019, l’arquitecte municipal emet informe favorable a 

la devolució de la garanties dipositades. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 
2.  Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 

aprovada en sessió plenària de data 16 de maig de 2012. 
 
Vista la instancia pel Sr. Andrés Peñarando González, en data 31 de juliol de 2018, 
així com els corresponents informes, i de conformitat amb la proposta emesa pel 
coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics amb 
el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Retornar al Sr. Andrés Peñarando González, la devolució de 1.680,00 €, en 
concepte de dipòsit de garantia per a reposició de paviment i de 1.826,00 €, en 
concepte de dipòsit de garantia per la correcta gestió de residus, per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 13, 
autoritzades per la Junta de Govern Local en data 4 de abril de 2017, segons 
expedient amb referència OM17-013-x1202. 
 
2. 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 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 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. 

 
 
5.1.2. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT GARANTIA LLICÈNCIA OBRES MAJORS AL CARRER 
PUIGMAL, 15. 
Antecedents de fet 
 
1.  En data 5 de juliol de 2018, mitjançant escrit amb núm. 2018/8083, el Sr. 

Sergio García Gómez, sol·licita la devolució de la garantia dipositada pel 
concepte de reposició de paviment, per les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 15, autoritzades per 
la Junta de Govern Local en data 20 de juny de 2017, segons expedient amb 
referència OM17-008-x886. 

 
2. Mitjançant escrit de data 10 de gener de 2019, notificat en data 16 de gener 

de 2019, se li envia requeriment per esmenar deficiències. 
 
3.  En data 18 de gener de 2019, mitjançant instancia núm. 2019/1044, s’ 

informa que ja han estat esmenades les esmentades deficiències. 
 
4.  Desprès de la inspecció efectuada el dia 11 de febrer de 2019, els Serveis 

Tècnics en data 18 de febrer de 2019, informen favorablement a la devolució 
de la garantia dipositada per la correcta reposició de paviment. 

 
Fonaments de dret 
 
Article 16.2 de les ordenances metropolitanes d’edificació. 
 
Vista la instancia presentada pel Sr. Sergio Garcia García Gómez, en data 5 de 
juliol de 2018, així com els corresponents informes, i de conformitat amb la 
proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de 
Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Retornar al Sr. Sergio Gómez, devolució de 1.680,00 €, en concepte de dipòsit 
de garantia pel concepte de manteniment de la via pública, per les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 15, 
autoritzades per la Junta de Govern Local en data 20 de juny de 2017, segons 
expedient amb referència OM17-008-x886. 



 

 

 
2. 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 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 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. 

 
5.1.3. AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA. 
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la 
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. 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. 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. OM18-013-X1533 i (2018/3075). Atorgar a la mercantil ARGOFILL, SL, 
llicència urbanística per a la construcció de dos edificis, un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres  de 8 habitatges i 8 aparcaments i un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres amb una plaça d’aparcament al carrer Duc de Tetuan, 18-22 i passatge 
Duc de Tetuan, 23, amb ref. cadastral 9447745DF2994E0000PG. 
 



  

 

Consta a l’expedient els justificants d’haver ingressat les garanties pel lliurament 
de residus a lloc autoritzat per un import de 9.032,10 €, i per reposició del 
paviment per un import de 2.959,50 €, així com les autoliquidacions emeses 
pels conceptes següents: 
 
- L’OF 21, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons art. 6.1.a. 
- L’OF 5, impost sobre construccions i obres, segons art. 6. 
- L’OF 21, art. 6.1.g taxa connexió clavegueram nou habitatge connexió 

clavegueram general. 
- L’OF 6, art. 6 GI T1a b) taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 

protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1 m en tota la longitud 
de façana, segons croquis normatiu. 

 
2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que,  prèviament a l’inici de les obres, 
l’interessat haurà d’aportar al Registre General de l’Ajuntament, o a través de 
qualsevol dels mitjans alternatius,  la següent documentació: 
 
a) Projecte executiu que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 

tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació  d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 10 de gener de 2019, i que haurà d’estar visat obligatòriament. Així 
mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment, conjuntament amb el full de responsabilitat del 
contractista. 

 
Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral. 
 
3. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en finir 
qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu  o de les pròrrogues 
corresponents  no s’han començat o  acabat les obres. En aquest supòsit,  les 
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de 
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi 
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada 
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions, d’ofici o a instància  de terceres persones amb audiència prèvia de 
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
En tot cas s’ha d’advertir l’interessat  que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres  a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 



 

 

administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres  realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret  64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
4. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents: 
 
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 

administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 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. 

 
5.1.4. AUTORITZACIÓ PER A RESERVA D’ESTACIONAMENT  PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA. 
Antecedents de fet 
 
1. En data 10 d’octubre de 2018, la senyora María de Gracia Fernández Ciudad,  

mitjançant escrit al Registre General de l’Ajuntament, entrada núm. 
2018/11599, sol·licita autorització per a la instal·lació d’una reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per al 
vehicle matrícula 7495 KHF davant del carrer Palau Ausit, 5, expedient amb 
referència vp18-055-X2241 (2019/1481).    

 
2. La Policia Local de la corporació en data 16 d’octubre de 2018, ha emès 

informe favorable, el qual s’incorpora a l’expedient administratiu.  
 
Fonament de dret 
 



  

 

Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, l’informe de la Policia local, altres de 
caràcter general i procedent aplicació, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Autoritzar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació 
i ordenances municipals, d’acord amb la instància presentada i els informes 
emesos, amb independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació de 
l’Ordenança fiscal en vigor:   
 
Exp. VP18-055-2241(2019/1481). A la senyora María de Gracia Fernández 
Ciudad, a la instal·lació d’una reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per al vehicle matrícula 7495KHF, al carrer Palau 
Ausit, 5.  
 
Prescripció: la instal·lació i manteniment de la reserva anirà a càrrec del 
sol·licitant, a tal efecte s’adjunta croquis indicatiu i, s’haurà de posar en contacte 
amb la Policia Local (tel. 935046006) per determinar la ubicació exacta.  
 
2. Atorgar llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial d’un bé de 
domini públic) a la senyora María de Gracia Fernández Ciudad.  Aquesta llicència 
s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i essencialment revocable per 
raons d’interès públic.  
 
3. Donar d’alta la reserva d’estacionament en el Padró municipal de guals i 
reserves.  
 
4. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes de que siguin tramitades les liquidacions corresponents.  
 
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents: 
 
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 

administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 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. 

 
5.1.5. OBRES I PLACA GUAL AL CARRER PUIGMAL, 54. 
Antecedents de fet 
 
1. En data  11 de desembre de 2018, la senyora Sonia Pérez Pilo, presenta al 

Registre General de l’Ajuntament, entrada núm. 2018/14812, instància per 
autorització d’obres de gual i lliurament de placa al carrer Puigmal, 54, 
expedient amb referència 2019/696.     

 
2. Consten en l’expedient l’informe favorable de la Policia Local en data 6 de 

febrer de 2019.  
 
3.  En data de 12 de febrer de 2019, consta l’informe de l’inspector municipal 

en el que s’informa que el gual encara no ha estat construït. 
 
4. En data 13 de mars de 2019, els tècnics municipals han emès informe 

favorable. 
   
Fonament de dret 
 
1. Els articles 187, següents i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.   

 
2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 

preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  



  

 

 
4. Ban d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, publicat a la web de l’Ajuntament. 
 
5. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic.  

 
6. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 

setembre de 1989.  
 
7. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria.  

 
8. Resolució d’Alcaldia 707/2015, de 19 de juny, en tant que competència 

delegada a la Junta de Govern Local 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, els informes tècnics i jurídics, altres de 
caràcter general i procedent aplicació, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:  
 
1. Atorgar llicència d’obres per instal·lació de gual, sota les condicions i requisits 
assenyalats en el codi de la circulació i ordenances municipals, d’acord amb la 
instància presentada, 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. 2019/696. A la senyora Sonia Pérez Pilo, d’un gual permanent al carrer 
Puigmal, 54, amb referència cadastral 9653829DF2995D0001HQ.     
 
Prescripcions:  
 
1. Segons l’article 13 de l’Ordenança de la policia sobre gual, no podrà excedir 

més de un 25% l’amplada de la porta, inclòs els capçals. 
2. Les obres s'executaran d'acord amb el croquis del model A, d'acord amb 

l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 30 de març de 2005. 
3. Acabades les obres es comunicarà a aquesta corporació, mitjançant  

instància, presentada al Registre General situat al carrer Balmes, 2, per a la 
seva inspecció i comprovació  

 
2. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
MES i per acabar-les de TRES MESOS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en finir 



 

 

qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu  o de les pròrrogues 
corresponents  no s’han començat o  acabat les obres. En aquest supòsit,  les 
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de 
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi 
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada 
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions, d’ofici o a instància  de terceres persones amb audiència prèvia de 
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
En tot cas s’ha d’advertir l’interessat  que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres  a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres  realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret  64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
3. Atorgar llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), a la 
senyora Sonia Pérez Pilo amb les prescripcions esmentades amb el punt primer.    
 
4. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic.  
 
5. Notificar el present acord a la persona interessada, així com a la Tresoreria 
municipal  i a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per la seva inclusió en el padró pertinent i siguin tramitades les 
liquidacions corresponents.  
 
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 
amb 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 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. 

 
 
 
5.1.6. GUAL I LLIURAMENT DE PLACA A LA RAMBLA DE LES VINYES, 11. 
Antecedents de fet 
 
1. En data 2 de novembre de 2018, el senyor Juan Antonio González Rivas, 

presenta al Registre General de l’Ajuntament, entrada núm. 2018/12752, 
instància per autorització de gual i lliurament de placa a la rambla de les 
Vinyes, 11, expedient amb referència (2018/2713).     
 

2. Consta  l’informe de l’inspector municipal efectuat el 7 de gener de 2019. 
 

3. La Policia Local ha emès informe favorable el 28 de novembre de 2018.  
 

4. En data 5 de març de 2019, els tècnics municipals han emès informe 
favorable. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 187, següents i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.   

 
2. Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret  64/2014, de 13 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 

preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  

 
4. Ban d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, publicat a la web de l’Ajuntament. 
 
5. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 



 

 

d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic.  

 
6. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 

setembre de 1989.  
 
7. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria.  

 
8. Resolució d’Alcaldia 707/2015, de 19 de juny, en tant que competència 

delegada a la Junta de Govern Local. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, els informes tècnics i jurídics, altres de 
caràcter general i procedent aplicació, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda:  
 
1. Atorgar llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini públic), d’una 
llargària de 3,20 metres, al senyor  Juan Antonio González Rivas a la rambla de 
les Vinyes, 11. 
 
2. Lliurar al senyor susdit, la placa de l’esmentat gual amb les prescripcions 
següents: 
 
1. Es podrà retirar la placa a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 

31,00 € pel gual esmentat.  
2. Un cop instal·lada la placa, s’haurà de procedir obligatòriament al pintat de 

la línia groga discontinua a l’asfalt en un gruix de 10 cm, tal com s’indica en 
el detall de gual model A, que se li adjunta.  

 
3. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic.  
 
4. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per la seva inclusió 
en el padró pertinent i siguin tramitades les liquidacions corresponents.  
 
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents: 
 
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 

administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 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. 

 
5.2. Espai Públic: 
 
5.2.1. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 DE LA FASE 1 DE LES OBRES 
D'IMPLANTACIÓ D'UN CARRIL BICI AL CARRER TORRENT TORTUGUER. 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
5.2.2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 DE LA FASE 1 DE LES 
OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UN CARRIL BICI AL CARRER TORRENT TORTUGUER. 
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la 
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i per l’enginyera tècnica 
municipal senyora Rosa Moragas Moreno, a les que executa l’empresa Cros Obres 
i Serveis, SL, de la fase 1 de les obres d’implantació d’un carril bici al carrer 
Torrent Tortuguer, per un import de 23.482,57 €.  
 
2. Reconèixer l’obligació per import de 23.482,57 €, a Cros Obres i Serveis, SL.  
 
3. 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 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 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. 

 
5.2.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRES FASE 1 DE LES OBRES 
D'IMPLANTACIÓ D'UN CARRIL BICI AL CARRER TORRENT TORTUGUER. 
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la 
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i per l’enginyera tècnica 
municipal senyora Rosa Moragas Moreno, a les que executa l’empresa Cros Obres 
i Serveis, SL, de la fase 1 de les obres d’implantació d’un carril bici al carrer 
Torrent Tortuguer, per un import de 18.262,84 €.  
 
2. Reconèixer l’obligació per import de 18.262,84 €, i aprovar el seu pagament 
a la mercantil Cros Obres i Serveis, SL.  
 
3. 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 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 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. 

 
5.2.4. APROVACIÓ AUGMENT D'AMIDAMENT I CERTIFICACIÓ SEGONA I 
ÚLTIMA DE LES OBRES CONSTRUCCIÓ D'UNA TANCA PER A DELIMITAR LA 
INCORPORACIÓ DEL NOU ESPAI EXTERIOR A L'ESCOLA EL MARTINET.  
Antecedents de fet 
 
1. En data 12 de juny de 2018, per la Junta de Govern Local es va adjudicar a la 

mercantil Cros Obres i Serveis, SL, el contracte d’execució de les obres de 
construcció d’una tanca per a delimitar la incorporació del nou espai exterior 
a l’Escola El Martinet, per un preu de contracte de 56.061,83 € (21% IVA 
inclòs). 

 
2. En data 20 de juny de 2018, es va formalitzar el corresponent contracte.  
 
3. En data 31 de desembre de 2018, es va formalitzar l’acta de recepció de les 

citades obres. 
 
4. S’ha tramitat la certificació d’obres núm. 1 d’un import de 29.923,29 €, 

aprovada per la Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2018. 
 
5. S’ha presentat la certificació segona i última d’un import de 26.894,49  €. 
 
6. En data 21 de gener de 2019, la direcció informa que durant la execució de 

les obres i per causa pròpia de la seva execució s’ha produït un augment de 
l’amidament en el capítol 2 subcapítol Ao201 Obra civil partida PGRA010 
“Transport residus enderroc”, segons es detalla en l’esmentat informe que 
es dóna per reproduït, comportant un increment de l’obra realment 
executada de 755,95 €, 1,35 % respecte de l’import del contracte original, 
que origina l’import total de l’obra executada de 56.817,78 € (21% IVA 
inclòs).  

 
7. L’arquitecte municipal, com a responsable del contracte, informa 

favorablement l’import total de l’obra executada i la certificació núm. segona 
i última. 

 
Fonament de dret 
 
1.  El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) és la norma sectorial 
fonamental vigent reguladora dels procediments de contractació de les 
administracions públiques. 

 
2.  El règim jurídic d’aplicació ve completat per les disposicions no derogades 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 



 

 

de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), pel Plec 
de clàusules administratives particulars i generals, i pel contracte 
administratiu. 

 
3.  Al respecte de l’increment de l’1,35% de l’import de la última certificació  

respecte a l’ import del contracte,  cal dir que l’article 234.3 del TRLCSP 
atorga la potestat al director facultatiu de l’obra d’introduir variacions en 
l’obra sense la prèvia aprovació de l’òrgan de contractació sempre i quan 
l’alteració vingui referit al número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte, i  sempre i quan no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del 
contracte. 

 
 En els mateixos termes, l’article 160.1 del RLCAP també estableix  la 

possibilitat d’incrementar les partides d’obra,  en els mateixos termes i 
condicions que en el TRLCSP. 

 
 De la revisió de la documentació aportada per la direcció facultativa a través 

de l’informe tècnic de data 21 de gener de 2019, i amb el vist favorable del 
responsable del contracte, resulta acreditat el compliment de les condicions 
previstes legalment i reglamentària a les que es fa referència. 

 
4.  L’article 166 del RLCAP estableix que a partir de la recepció de les obres es 

procedirà a l’amidament general amb assistència del contractista als efectes 
d’expedir la certificació última on consti l’amidament de l’obra realment 
executada. 

 
5.  És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’adopció del present 

acord, en exercici de les competències delegades pel punt tercer apartat 3 
lletra a) de la part dispositiva de la Resolució d’Alcaldia 707/2015, de 19 de 
juny, en exercici de la competència establerta en la disposició addicional 
segona 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.   

 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
i 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, i de conformitat amb la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de 
Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, 
s’acorda: 
 
1. Aprovar l’augment de l’amidament del Projecte de construcció d’una tanca per 
a delimitar la incorporació del nou espai exterior a l’Escola El Martinet, segons 
proposta presentada per l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, 
de data 21 de gener de 2019, resultant que l’obra realment executada ascendeix 
a un import de 56.817,78  €, que representa un excés de 755,95 € (IVA inclòs). 
 
2. Aprovar la certificació núm. segona i última, i la corresponent factura del 
Projecte per a les obres de construcció d’una tanca per a delimitar la incorporació 
del nou espai exterior a l’Escola El Martinet, subscrita per l’arquitecte municipal 



  

 

senyor Jordi Fortuny i Aguiló i per l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó 
Padró, director de les obres, que executa l’empresa Cros Obres i Serveis, SL,  per 
un import de 26.894,49 €, que es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 307.933.62200. 
 
3. Reconèixer l’obligació per import de 26.894,49 €, i aprovar el seu pagament 
a la mercantil Cros Obres i Serveis, SL. 
 
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 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 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. 

 
5.2.5. ADJUDICACIÓ OBRES DESPLAÇAMENT ARMARIS CONTROL SEMAFÒRIC 
I LUMÍNIC PER A LA REALITZACIÓ DEL MEMORIAL DELS AFECTATS D'URALITA. 
Per la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2018, es va aprovar 
inicialment el Projecte d’obres per a la realització del memorial d’afectats 
d’Uralita, amb un valor  estimat de 15.281 € (IVA exclòs) més 3.209,01 € en 
concepte del 21% d’IVA, resultant un preu de contracte de 18.490,01 € (21% 
d’IVA inclòs), i va esdevenir definitivament aprovat en data 12 de novembre de 
2018. 
 
Ha estat emès informe de necessitat del contracte en compliment de l’article 
118.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –
LCSP–, per part de l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i 



 

 

l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, que es dóna per reproduït 
i s’incorpora a l’expedient.  
 
En data 5 de febrer de 2019, per la Junta de Govern Local es va adjudicar la 
construcció del monòlit metàl·lic, i acordar executar la resta del projecte per part 
de la Brigada Municipal d’Obres. 
 
Atès que per tal d’instal·lar aquest monòlit s’han de desplaçar els armaris de 
control semafòric i lumínic, que estan ubicats dintre del terme municipal però 
corresponen a la xarxa de telecomunicacions de Cerdanyola, s’ha sol·licitat oferta 
econòmica per a l’execució d’aquests treballs a la mercantil ACISA, S.A., empresa 
que té adjudicat el servei de manteniment d’aquestes instal·lacions. 
 
L’oferta econòmica presentada per la mercantil és d’un valor estimat de 3.098,99 
€ i un preu de contracte de 3.749,78 €, segons consta en l’expedient 
administratiu. 
 
En data 15 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó 
Padró, a la vista de la oferta presentada, emet informe tècnic pel que es proposa 
la contractació de la mercantil ACISA SA, segons oferta presentada, d’un valor 
estimat de 3.098,99 €, i un preu de contracte de 3.749,78 € (21% IVA inclòs). 
 
Atès l’import del contracte d’obres previst, s’ha de qualificar el contracte com a 
menor, de conformitat a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i és dirigit a obres d’un valor estimat inferior a 
40.000,00 €.  
 
S’ha incorporat a l’expedient de contractació l’informe de la declaració 
responsable de l’arquitecte tècnic municipal conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra de 40.000 €, per aquest mateix objecte 
contractual.  
 
Atès que d’acord amb la disposició 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 primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
707/2015, de 19 de juny. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la justificació de la necessitat de la 
contractació, i el certificat emès per la Intervenció, i de conformitat amb la 
proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de 
Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Adjudicar a la mercantil ACISA SA, amb NIF A28526275, les obres de  desplaçar 
els armaris de control semafòric i lumínic per a la instal·lació de l’escultura 
memorial afectats d’Uralita, per un import de 3.098,99 €, més  650,79 € en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 3.749,78 €.  
 



  

 

2. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import de 3.749,78 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
403.153.61904 “millores a la via pública” del vigent pressupost. 
 
3. Notificar el present acord a la mercantil ACISA, SA. 
 
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 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 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. 

 
5.2.6. ADJUDICACIÓ OBRES PROJECTE IMPERMEABILITZACIÓ DE L'EDIFICI 
DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.  
Per la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2018, es va aprovar el Projecte 
d’impermeabilització de l’edifici del Patronat Municipal d’Esports, amb un valor  
estimat de 38.559,81 € (IVA exclòs) més 8.097,56 €, en concepte del 21% d’IVA, 
resultant un preu de contracte de 46.657,37 € (21% d’IVA inclòs). 
 
Ha estat emès informe de necessitat del contracte en compliment de l’article 
118.1) de la Llei 9/2017, de 7 de gener de 2019, de contractes del sector públic –
LCSP–, per part de l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, que es 
dóna per reproduït i s’incorpora a l’expedient.  
 
Per tal de procedir a la contractació d’aquestes obres es va publicar en  data 8 de 
gener de 2018, la sol·licitud d’oferta com a contracte menor a la plataforma 
electrònica de contractació pública VORTAL, amb data límit de presentació 



 

 

d’ofertes fins el dia 17 de gener de 2019, havent rebut informació d’aquesta 
licitació 211 proveïdors.  
 
Posteriorment s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el dia 29 de gener 
de 2019, ates que en el termini atorgat inicialment no s’havia presentat cap 
oferta. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes s’ha rebut una única oferta per la 
mercantil Mon Vertical, SLU.   
 
En data 20 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó 
Padró, a la vista de la oferta presentada, emet informe tècnic pel que es proposa 
la contractació de la mercantil Mon Vertical, SLU, segons oferta presentada, d’un 
valor estimat de 34.626,71 €, i un preu de contracte de 41.898,32€ (21% IVA 
inclòs). 
 
Atès l’import del contracte d’obres previst, s’ha de qualificar el contracte com a 
menor, de conformitat a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i és dirigit a obres d’un valor estimat inferior a 
40.000,00 €.  
 
S’ha incorporat a l’expedient de contractació l’informe de la declaració 
responsable de l’arquitecte tècnic municipal conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra de 40.000 €, per aquest mateix objecte 
contractual.  
 
Atès que d’acord amb la disposició 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 primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
707/2015, de 19 de juny. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la justificació de la necessitat de la 
contractació, i el certificat emès per la Intervenció, i de conformitat amb la 
proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de 
Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la necessitat de contractar la realització de les obres del Projecte 
d’impermeabilització de l’edifici del Patronat Municipal d’Esports. 
 
2. Adjudicar a la mercantil Mon Vertical, SLU, amb NIF 46603797R, l’execució de 
les obres del Projecte d’impermeabilització de l’edifici del Patronat Municipal 
d’Esports, per un import de 34.626,71 €, més  7.271,61 € en concepte de 21% 
d’IVA, fent un total de 41.898,32 €.  
 
3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import de 41.898,32 €,  que s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
310.342.63201 “impermeabilització terrasses Pame” del vigent pressupost. 



  

 

 
4. Encarregar la direcció de les obres a l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, i així 
com la tramitació que correspongui per a la contractació dels serveis de 
coordinació de seguretat i salut de les esmentades obres. 
 
5. Notificar el present acord a la mercantil Mon Vertical, SLU. 
 
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 
amb 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 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. 

 
5.2.7. ADJUDICACIÓ OBRES PROJECTE INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL 
RECICLADA A LA PISTA D'ATLETISME DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 
Per la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018, es va aprovar el 
Projecte d’instal·lació de gespa artificial reciclada a la pista d’atletisme del 
Poliesportiu municipal, amb un valor  estimat de 17.984,23 € (IVA exclòs) més 
3.776,69 €, en concepte del 21% d’IVA, resultant un preu de contracte de 
21.760,92 € (21% d’IVA inclòs). 
 
Ha estat emès informe de necessitat del contracte en compliment de l’article 
118.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –
LCSP–, per part de l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i de 
l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, que es dóna per reproduït 
i s’incorpora a l’expedient.  
 



 

 

Per tal de procedir a la contractació d’aquestes obres es va publicar en  data 16 
de gener de 2018, la sol·licitud d’oferta com a contracte menor a la plataforma 
electrònica de contractació pública VORTAL, amb data límit de presentació 
d’ofertes fins el dia 24 de gener de 2019, havent rebut informació d’aquesta 
licitació 733 proveïdors.  
 
Durant el termini de presentació d’ofertes s’han rebut dues ofertes de la 
mercantil FIELDTURF POLIGRAS, S.A.  i GAMA EXTERIORES, S.L.   
 
En data 15 de març de 2019, l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló 
i l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, a la vista de les ofertes 
presentades, emet informe tècnic pel que es proposa la contractació de la 
mercantil GAMA EXTERIORES, S.L., segons oferta presentada, d’un valor estimat 
de 15.600,53 €, i un preu de contracte de 18.876,64 € (21% IVA inclòs). 
 
Atès l’import del contracte d’obres previst, s’ha de qualificar el contracte com a 
menor, de conformitat a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i és dirigit a obres d’un valor estimat inferior a 
40.000,00 €.  
 
S’ha incorporat a l’expedient de contractació l’informe de la declaració 
responsable de l’arquitecte tècnic municipal conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra de 40.000 €, per aquest mateix objecte 
contractual.  
 
Atès que d’acord amb la disposició 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 primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
707/2015, de 19 de juny. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la justificació de la necessitat de la 
contractació, i el certificat emès per la Intervenció, i de conformitat amb la 
proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i al TAG de 
Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la necessitat de contractar la realització de les obres del Projecte 
d’instal·lació de gespa artificial reciclada a la pista d’atletisme del Poliesportiu 
municipal.  
 
2. Adjudicar a la mercantil GAMA EXTERIORES, SL, amb NIF B-64797970, la 
execució de les obres del Projecte d’instal·lació de gespa artificial reciclada a la 
pista d’atletisme del Poliesportiu municipal, per un import de 15.600,53 €, més  
3.267,11 € en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 18.876,64 €.  
 
Abans de l’inici de les obres s’hauran de presentar els certificats ISO:9001 i 
ISO:14001 d’instal·lació de gespa artificial i paviment esportiu”, d’acord amb la 
memòria del projecte tècnic. 



  

 

 
3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import de 18.876,64 €, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
310.933.62900 “millores pista atletisme” del vigent pressupost. 
 
4. Encarregar la direcció de les obres a l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, i així 
com  la tramitació que correspongui per a la contractació dels serveis de 
coordinació de seguretat i salut de les esmentades obres. 
 
5. Notificar el present acord a les mercantils Gama Exteriores, S.L. i a Fieldturf 
Poligras, S.A.   
 
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 
amb 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 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. 

 
5.2.8. ADJUDICACIÓ OBRES REHABILITACIÓ INTEGRAL COBERTA, 
HABILITACIÓ INTERIOR ESPAI EN DESÚS I POSTA EN MARXA PLAQUES 
SOLARS TÈRMIQUES A L'ESCOLA BRESSOL LA RODETA DEL MOLÍ.  
Per la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018, es va aprovar 
inicialment el Projecte executiu d’obres per a la rehabilitació integral de la 
coberta, habilitació interior d’espais en desús i posta en marxa de les plaques 
solars tèrmiques a l’Escola Bressol La Rodeta del Molí, amb un valor  estimat de 
39.985,98 € (IVA exclòs) més 8.397,06 €, en concepte del 21% d’IVA, resultant 



 

 

un preu de contracte de 48.383,04 € (21% d’IVA inclòs), i va esdevenir 
definitivament aprovat en data 19 de febrer de 2019. 
 
Ha estat emès informe de necessitat del contracte en compliment de l’article 
118.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –
LCSP–, per part de l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i 
l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, que es dóna per reproduït 
i s’incorpora a l’expedient.  
 
Per tal de procedir a la contractació d’aquestes obres es va publicar en  data 20 
de desembre de 2018, la sol·licitud d’oferta com a contracte menor a la 
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL, amb data límit de 
presentació d’ofertes fins el dia 11 de gener de 2019, havent rebut informació 
d’aquesta licitació 236 proveïdors.  
 
Durant el termini de presentació d’ofertes no s’ha rebut cap oferta.   
 
Atès que no s’han presentat ofertes es va sol·licitat oferta econòmica a la 
mercantil Cros Obres i Serveis, SL.   
 
En data 24 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019/1318 es va presentar 
oferta per l’esmentada mercantil Cros Obres i Serveis, SL. 
 
En data 15 de març de 2019, l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló 
i l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, a la vista de la oferta 
presentada, emet informe tècnic pel que es proposa la contractació de la 
mercantil Cros Obres i Serveis, SL, segons oferta presentada, d’un valor estimat 
de 39.985,98 € i un preu de contracte de 48.383,04 € (21% IVA inclòs). 
 
Atès l’import del contracte d’obres previst, s’ha de qualificar el contracte com a 
menor, de conformitat a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i és dirigit a obres d’un valor estimat inferior a 
40.000,00 €.  
 
S’ha incorporat a l’expedient de contractació l’informe de la declaració 
responsable de l’arquitecte tècnic municipal conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra de 40.000 €, per aquest mateix objecte 
contractual.  
 
Atès que d’acord amb la disposició 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 primer, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 
707/2015, de 19 de juny. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la justificació de la necessitat de la 
contractació, i el certificat emès per la Intervenció, i de conformitat amb la 



  

 

proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de 
Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la necessitat de contractar la realització de les obres del Projecte de 
rehabilitació integral de la coberta, habilitació interior d’espais en desús i posta 
en marxa de les plaques solars tèrmiques a l’Escola Bressol La Rodeta del Molí.    
 
2. Adjudicar a la mercantil Cros Obres i Serveis, SL, amb NIF B66247891, la 
execució de les obres del projecte rehabilitació integral de la coberta, habilitació 
interior d’espais en desús i posta en marxa de les plaques solars tèrmiques a 
l’Escola Bressol La Rodeta del Molí, per un import de 39.985,98 €, més  8.397,06 
€, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 48.383,04 €.  
 
3. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per 
un import de 48.383,04 €,  que s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
308.3231.63202 “inversions escola bressol La Rodeta del Molí” del vigent 
pressupost. 
 
4. Encarregar la direcció de les obres a l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, i així 
com  la tramitació que correspongui per a la contractació dels serveis de 
coordinació de seguretat i salut de les esmentades obres. 
 
5. Notificar el present acord a la mercantil Cros Obres i Serveis SL, i al 
Departament d’Educació. 
 
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 
amb 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 l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Terminis:  
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 



 

 

des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta; 

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

 
6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 
 
6.1. Serveis Econòmics: 
 
6.1.1. PRESCRIPCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 
INDEGUTS. 
Antecedents de fet 
 
Consultada la comptabilitat, es detecta que consten determinats ingressos per 
duplicat o bé ingressos de determinades deutes que varen ser objecte 
d'anul·lació, tractant-se per tant en ambdós casos d'ingressos indeguts. 
 
Que per part dels interessats no s'ha presentat cap reclamació contra aquests 
ingressos, no donant-se per tant cap dels supòsits prevists per l'article 68 de la 
LGT, pel que s’ interrompen els terminis de prescripció establerts en l'article 66 
esmentat. 
 
En relació de tot el que s'ha exposat anterior, procedeix declarar la prescripció 
del dret de devolució dels imports corresponents als ingressos de l’exercici de 
2014, que consten ingressats a la Tresoreria municipal en data anterior a l'1 de 
gener de 2015, i que tot seguit resten identificats  en els annexos, següents i 
procedir a la seva aplicació a cadascun dels conceptes del pressupost d'ingressos 
corrent en funció de la naturalesa de l'ingrés. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 66 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
(LGT) i articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL). 
 
La LGT en el seu article 66 fixa en 4 anys el termini de prescripció de determinats 
drets, i més concretament l'apartat c) d'aquest article fa referència a: "El dret de 
sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 
d'ingressos indeguts i el reembossament dels cost de les garanties". 
 
Vista la proposta emesa pel tresorer accidental amb el vistiplau de la regidora 
delegada de Serveis Econòmics, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar la declaració de prescripció de la sol·licitud de devolució 
d'ingressos indeguts, a l'empara de l'article 66 i següents de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària. Detallats en els annexos, pels imports i 
naturalesa pressupostària següents:  
 

Relació resum d’ingressos no pressupostaris prescrits per naturalesa 



  

 

Annex Concepte / naturalesa Import 
Annex 1 (NP 20102) IBIU 219,83 € 
Annex 2 (NP 20103) Dipòsits altres impostos 2.305,86 € 
Annex 3 (NP 20105) Ingressos pendents formalitzar 523,00 € 
Annex 4 (NP 20106) Escombraries 201,20 € 
Annex 5 (NP 20107) Taxa guals 394,87 € 
 Total 3.644,76 € 

 
Relació conceptes pressupostaris i imports on s’aplicaran els imports prescrits 
Concepte pressupostari Denominació Import 
113.00 Impost béns immobles urbans 189,83 € 
399.00 Altres ingressos diversos 2.305,86 € 
399.00 Ingressos pendents formalitzar 523,00 € 
302.00 Escombraries 201,20 € 
321.00 Llicencies urbanístiques 30,00 € 
331.00 Taxa guals 394,87 € 
 Total 3.644,76 € 

 
Es procedeix a aplicar correctament l’import de 30,00 € de l’operació 
2014.3.0000526.000, aplicat erròniament en el  concepte no pressupostari 
20102, donat que aquest import correspon a un rebut de taxa llicencies 
urbanístiques,  aplicant-se definitivament al concepte d’ingressos correctament,  
taxa llicencia urbanístiques 321.00. 
 
Annex 1. Impost béns immobles (NP 20102) 
 
Operació Descripció NIF Import 
2014.3.0000310.000 IBIU 2013 rebut cobrat duplicat núm. 2022053 39122847P 13,06 € 
2014.3.0000311.000 IBIU 2013 rebut cobrat duplicat núm. 2023245 30188580E 47,79 € 
2014.3.0000312.000 IBIU 2013 rebut cobrat duplicat núm. 2033301 33863393X 13,27 € 
2014.3.0000526.000 Taxa llicència urbanística rebut cobrat duplicat núm. 219413 46600452Z 30,00 € 
2014.3.0001234.000 IBIU 2013,ref. interna 2012953, rebut cobrat duplicat 46603841E 49,00 € 
2014.3.0001351.000 Rebut cobrat duplicat, executiva mes de juny 2014 39033673M 66,71 € 
 Import total  219,83 € 

 
Annex 2. Altres impostos (NP 20103) 
 
Operació Descripció NIF Import 
2014.3.0000268.000 Liquidació activitats núm. referència 2010819 diferència ingressada de més  G65810335 35,26 € 
2014.3.0000469.000 Cobrat duplicat Catalunya Caixa cod .77 Q60 amb data 20.02.2014 46945537F 15,52 € 
2014.3.0000527.000 Cobrament no identificat  C9460904 30,00 € 
2014.3.0000530.000 Cobrament no identificat, no correspon l’import amb el nom P0817900D 31,00 € 
2014.3.0001109.000 Cobrat duplicat núm. referència interna 2197589 B64582562 833,33 € 
2014.3.0001407.000 Rebut cobrat duplicat , pendent identificar IBI 2014 recaptació A14010342 1.073,33 € 
2014.3.0001436.000 Rebut cobrat per duplicat 1851578J 30,00 € 
2014.3.0001474.000 Rebut cobrat no identificat C. Caixa 30.10.14 P0817900D 99,00 € 
2014.3.0001606.000 Cobrat de mes, fraccionament activitats liquidació 2164435 X9889389X 158,42 € 
 Import total   2.305,86 €  

 
Annex 3. Ingressos pendent de formalitzar  (NP 20105) 



 

 

 
Operació Descripció NIF Import 
2014.3.0000508.000 Ingrés no identificat no coincideix P0817900D 23,00 € 
2014.3.0001416.000 Ingrés no identificat a nom de Loga 2010 P0817900D 500,00 € 
 Import total   523,00 € 
 
Annex 4. Taxa recollida escombraries (NP 20106) 
 
Operació Descripció NIF Import 
2014.3.0000415.000 Ingrés rebut cobrat per duplicat cod. 14 Padró escombraries 2013 38971942Y 100,60 € 
2014.3.0000416.000 Ingrés rebut cobrat per duplicat escombraries 2013 núm. 2172400 codi 1 38971942Y 100,60 € 
 Import total  201,20 € 

 
Annex 5. Taxa entrada i sortida vehicles (guals) (NP 20107) 
 
Operació Descripció NIF Import 
2014.3.0001584.000 Ingrés cobrament duplicat rebut núm.  220556 2014  46606608Y 121,50 € 
2017.3.0001718.000 Ingrés cobrament rebut anul·lat  núm. 2184597 executiva novembre 2013 36761283S 121,50 € 
2014.3.0001771.000 Ingrés cobrament duplicat rebut nº 2205123 A08910473 151,87 € 
  Import total    394,87 € 

 
6.1.2. APROVACIÓ FACTURES ROMANENTS. 
Vista la proposta emesa per la interventora accidental amb el vistiplau de la 
regidora delegada de Serveis Econòmics, s’acorda: 
 
1. Aprovar les factures amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació de registre de factures, de data 19 de març de 2019, per un 
import total de 3.361.323,72 €, que comprèn des del registre 20.180. 005.039, 
per un import de 154,28 €, a nom de CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA S.L., 
fins al registre 20.190.001.219, per un import de 18,87 €, a nom de AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA. 
 
2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 
 
6.1.3. APROVACIÓ FACTURES.  
Vista la proposta emesa per la interventora accidental amb el vistiplau de la 
regidora delegada de Serveis Econòmics, s’acorda: 
 
1. Aprovar les factures amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions núm. 2019.2.0000069R, de data 14 de març 
de 2019, per un import total de 95.691,59 €, que comprèn les operacions des de 
la núm. 2019.2.0002722.000, per un import de 327,60 €, a nom de DIARI 
OFICIAL DE LA GENERALITAT, fins a l’operació 2019.2.0003055.000, per un 
import de 4.195,03 €, a nom de ALD AUTOMOTIVE S.A.U. 
 
2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 
 
6.1.4. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
Antecedents de fet  
 



  

 

1.  El reconeixement extrajudicial de crèdits és el mecanisme establert per 
l'ordenament jurídic per a procedir al pagament d'aquelles factures per les 
quals s'hagin contret obligacions sense consignació pressupostària. Així ho 
preveu l'art. 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos:  

 
 “Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, 

siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o 
concesiones de quita y espera”. 

 
 En altres paraules, el reconeixement extrajudicial de crèdits és el 

procediment en virtut del qual l'Administració local reconeix obligacions no 
compreses en el Pressupost en curs per regularitzar les despeses que no han 
estat aplicades en cap aplicació pressupostària de l'exercici en el qual havien 
de ser descomptades.  

 
 Per tant, la primera conclusió que s'extreu de l'exposat és que, encara que 

no sigui la regla general, l'ordenament jurídic preveu la possibilitat de 
reconèixer obligacions contretes sense consignació pressupostària.  

 
 Així, aquest procediment permet el reconeixement d'obligacions exigibles 

davant de l’Administració derivades de serveis no prestats en el corrent 
exercici pressupostari i evita haver de recórrer a la via judicial per a la 
resolució dels conflictes plantejats pels proveïdors d'aquests serveis. Es 
tracta, en conseqüència, d'un instrument a utilitzar en casos puntuals, de 
naturalesa extraordinària, ja que suposa una ruptura dels principis 
d'anualitat pressupostària i limitació quantitativa dels crèdits, principis 
recollits en l'art. 163 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (TRLRHL). 

 
 Encara que resulti obvi, cal destacar que ens referim sempre a factures o 

justificants de despesa que han estat efectivament rebuts o prestats, és a 
dir, on l'ajuntament hi ha donat la seva conformitat. És precisament aquesta 
conformitat la que justifica la seva tramitació no des d'un punt de vista 
contractual, sinó extracontractual, a través d'una responsabilitat patrimonial 
derivada, de l'anomenat "enriquiment sense causa" o "injust", ja que de la 
prestació o del servei efectivament executats se n'han beneficiat 
l'Ajuntament i, per això, procedeix rescabalar al contractista pels treballs 
realitzats.  

 
 Per tant, és aquest el fonament del procediment, tenint per finalitat evitar 

que el reconeixement del dret del contractista a cobrar per un treball que ja 
ha realitzat, o per un servei que ha prestat, només pugui produir-se 
mitjançant resolució judicial, amb el consegüent increment de despeses, 
temps i inconvenients; atès que l'obra o el servei han beneficiat a 



 

 

l'ajuntament i, en conseqüència, procedeix compensar al contractista pels 
treballs realitzats.  

 
 Existeixen nombrosos pronunciaments jurisprudencials que avalen aquesta 

conclusió. A títol d'exemple es transcriu el fonament jurídic 4 de la Sentència 
del Tribunal Suprem de 28 d'abril de 2008 (núm. de recurs: 299/2005; STS 
1660/2008), que recull el que assenyala una altra Sentència de 21 de març 
de 1991:  

 
 “el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en 

relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido 
produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello 
se originan unos efectos sin causa —enriquecimiento y empobrecimiento— al no 
venir respaldados por las formas exigidas en el régimen administrativo. Mas estos 
efectos, sin causa, por la forma, se convierten en determinantes de la causa que los 
corrige y repara”. 

 
 En el mateix sentit s'expressa la Sentència de la Sala del Contenciós 

administratiu del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 2003 (núm. recurs: 
254/2002; STS 5151/2003): 

 
 “el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se 

deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que 
tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan 
generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber 
de colaboración con dicha Administración”. 

 
 Pel que fa a la freqüència amb la qual es pot recórrer a aquest tipus 

d'expedients cal assenyalar que, com es dedueix de tot el que s'ha exposat 
fins ara, es tracta d'un procediment extraordinari, ja que permet fer front a 
despeses en què s'hagi incorregut sense consignació pressupostària. No 
obstant això, quan s'incorri en una despesa i no existeixi dotació en el 
Pressupost de l'exercici en curs, no quedarà més remei que recórrer al 
reconeixement extrajudicial de crèdits per evitar un enriquiment injust de 
l'Administració i com a garantia pel proveïdor d'una obra o servei 
efectivament realitzat. 

 
 La Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, Sala del Contenciós-, 

sec. 1a, de 22 de setembre de 2004, (núm. 718/2004, rec. 737/2001), que 
desestimava el recurs contenciós-administratiu plantejat contra un acord 
municipal relatiu a l'aprovació d'un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, tota vegada que, tot i considerar que era 
qüestionable la regularitat del procediment de contractació, afirmava que no 
es pot desconèixer que els treballs van ser efectivament realitzats, per la qual 
que l'Administració estava obligada al seu pagament, i el mecanisme per a 
això no podia ser un altre que un expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdits: 

 
 “(…) De no haberlo hecho, la empresa habría tenido que acudir a la presente vía 

jurisdiccional, en la que la Administración no podría haber invocado la 



  

 

inobservancia de requisitos formales en la contratación, como así lo ha venido 
sosteniendo reiterada jurisprudencia, toda vez que, como se declara en la sentencia 
del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1996 ,«surgido el vínculo jurídico por 
el encargo, la inobservancia de aquéllos por la administración no puede acarrear la 
ineficacia del mismo pues a ello se oponen, como obstáculos insalvables, los 
principios generales que se derivan de los artículos 1.288 y 1.302 del Código Civil, 
el de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, así como la teoría del 
enriquecimiento injusto»; afirmando el Alto Tribunal en la más reciente de 31 de 
marzo de 1999 que «el inadecuado proceder de la Administración no puede 
oponerse por ésta al tercero que, guiado por la apariencia de una actuación 
ajustada a la legalidad, se halla amparado por el principio de buena fe 
contractual».  

 
 Consecuentemente con lo expuesto, y careciendo de todo fundamento la desviación 

de poder que se invoca por la parte actora, ha de concluirse, como ya se ha 
adelantado, que el reconocimiento extrajudicial de créditos aquí impugnado ha de 
estimarse ajustado a derecho, y por tanto el recurso debe ser desestimado”. 

 
 Per tant, el reconeixement extrajudicial de crèdits es configura com un 

mecanisme de garantia pels contractistes o proveïdors de l'Administració, 
per evitar l'enriquiment injust de la mateixa que es generaria si la manca 
d'observança de la totalitat o part dels preceptes legals aplicables comportés 
la impossibilitat de rescabalar-se pels serveis prestats a l'Administració. 

 
 En conclusió, el reconeixement extrajudicial de crèdits és el procediment pel 

qual es reconeixen obligacions que correspondrien a d’altres exercicis 
pressupostaris, permetent el reconeixement d'obligacions sense necessitat 
d’acudir a la via judicial, sense obviar que aquesta tramitació permet el 
pagament però no depura les responsabilitats en què es pugui haver 
incorregut per la contractació del servei ometent el procediment legalment 
establert, i no eximeix de procedir a les preceptives licitacions dels contractes 
per a la seva prestació en endavant conforme el que preveu la Llei de 
contractes del sector públic. 

 
2.  D’acord amb les Bases d’execució del Pressupost vigent, l’òrgan competent 

per a aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit serà el Ple, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària en el pressupost corrent. En cas contrari, 
correspondrà a la Junta de Govern Local. 

 
 No obstant això, les despeses d’imports individuals inferiors als 5.000,00 € 

seran tractats com a despesa generada en l’exercici en que s’aproven. 
 
3.  Vist els informes explicatius emesos pels departaments corresponents.   
 



 

 

4.  Vist l’informe d’Intervenció o, en el seu cas, la diligència d’intervingut i 
conforme, expedida d’acord amb l’article 68.2 de les Bases d’execució del 
Pressupost.  

 
Fonaments de dret 
 
- Article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

- Article 173.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

- Articles 25, 26 i 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 

- Article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals. 

- Base 31 de les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici vigent.  
 
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució 
d’Alcaldia 707/2015, de 19 de juny, publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el 3 de juliol de 2015, i modificada per la Resolució d’Alcaldia 
1252/2016, de 10 de novembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 28 de novembre de 2016, i de conformitat amb la proposta emesa 
per la interventora amb el vistiplau de la regidora delegada de Serveis Econòmcis, 
s’acorda:  
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a les factures 
incloses en la relació 2019.2.0000066R, de data 15 de març de 2019, per un 
import de 696.199,59 €, que comprèn les operacions des de la núm. 
2019.2.00002495.000, per un import de 14.991,63€, a nom de S.E.C.E S.A., fins 
a l’operació 2019.2.0003206.000, per un import de 14.991,63 €, a nom de 
S.E.C.E S.A.  
 
2. Aplicar en el Pressupost de l’exercici corrent, els crèdits amb càrrec a l’aplicació 
corresponent. 
 
3. Notificar el present acord a la intervenció per a la seva comptabilització.   
 

- - - - 

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: 
 
7. ÀMBIT CIUTAT I SOSTENIBILITAT 
 
7.1. Espai Públic: 
 



  

 

7.1.1. APROVACIÓ PROJECTE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL DE RIPOLLET.    
El Patronat Municipal d’Esports va contractar a l’arquitecte tècnic senyor Gerard 
Muñoz Eduardo, la redacció del Projecte de renovació de la gespa artificial del 
camp de futbol municipal de Ripollet.   
 
En data 12 de març de 2019, l’arquitecte tècnic senyor Gerard Muñoz Eduardo, 
lliura a aquest Patronat Municipal d’Esports el projecte redactat.   
 
En data 14 de març de 2019, l’arquitecte municipal informa el projecte  proposant 
la seva aprovació, recollint una conclusió d’obligatorietat en l’execució de les 
obres, que seran recollides en el plec de clàusules administratives que es 
redactarà per a la seva licitació.  
  
El projecte consta de la següent documentació: una memòria descriptiva, estat 
d’amidaments, plec de prescripcions, pressupost, plànols d’obra, i estudi bàsic de 
seguretat i salut. El valor estimat de les obres és de 140.495,43 €, i el preu de 
contracte és de 169.999,47 € (21% IVA. inclòs).  
 
Els articles 12 i 37 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 ordinàries, així 
com el procediment d’aprovació.    
 
És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del present 
projecte, segons el que ve establert en el punt tercer, apartat 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 707/2015, de 19 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, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar el Projecte de renovació de la gespa artificial del camp de futbol 
municipal de Ripollet, redactat per l’arquitecte tècnic senyor Gerard Muñoz 
Eduardo, d’un valor estimat de 140.495,43 € (IVA exclòs), més 29.504,04 € en 
concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de 169.999,47 € (21% IVA. 
inclòs). Aquestes obres aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
310.342.63201 “inversions camp de futbol Ripollet” del vigent pressupost. 
 
2. Exposar al públic el Projecte de renovació de la gespa artificial del camp de 
futbol municipal de Ripollet, pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des del 
següent al de la publicació de l’edicte al BOPB i al DOGC. També es publicarà a 



 

 

la web municipal. Cas que no fos presentada cap al·legació esdevindria 
definitivament aprovat sense necessitat d’adopció d’ulterior acord. 
 
3. 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 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 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.   

 
7.1.2. RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD JGL 20/11/18, I APROVACIÓ 
MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PROJECTE I CERTIFICACIÓ QUARTA I ÚLTIMA 
OBRES CONSTRUCCIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA FONT TRANSITABLE AL PARC 
DEL RIU RIPOLL.     
Antecedents de fet 
 
1.  En data 10 d’abril de 2018, per la Junta de Govern Local, es va adjudicar a la 

mercantil GIRAMANI, SL, el contracte d’execució de les obres de construcció 
i implantació d’una font transitable al parc del riu Ripoll, per un preu de 
contracte de 152.656,02 € (21% IVA inclòs). 

 
2.  En data 20 de novembre de 2018, per la Junta de Govern Local, es va 

adjudicar a la mercantil GIRAMANI, SL, el modificat del contracte d’execució 
de les obres de construcció i implantació d’una font transitable al parc del 
riu Ripoll, per un preu de contracte 11.771,17 €, que origina un pressupost 
total modificat de 166.899,13 €. 

 
 En l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018 en 

el punt dispositiu 1 i 4 es va produir una errada material en l’aprovació del 
projecte modificat atès que l’import de 11.771,17 € era amb IVA exclòs. 

 
 El redactat aprovat va ser el següent: 



  

 

 
 “1. Aprovar el projecte modificat de les obres de construcció i implantació d’una 

font transitable al parc del riu Ripoll, redactat pels serveis tècnics municipals, i 
donada la conformitat per l’adjudicatari la mercantil GIRAMANI SL, amb un 
pressupost estimat de 137.933,17 €, més IVA 21% DE 28.965,97 €, amb un 
pressupost per contracte de 166.899,13 € IVA inclòs, que origina un increment del 
pressupost estima de 9.683,61 € sense IVA i un preu de contracte de 11.771,17 € IVA 
inclòs. 

 ... 
 4. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment del modificat 

d’un import de 11.771,17€ que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
404.171.60900 “font del parc del riu Ripoll” del vigent pressupost. 

 ...” 
 
 El redactat hauria d’haver estat el següent: 
 
 “1. Aprovar el projecte modificat de les obres de construcció i implantació d’una 

font transitable al parc del riu Ripoll, redactat pels serveis tècnics municipals, i 
donada la conformitat per l’adjudicatari la mercantil GIRAMANI SL, amb un 
pressupost estimat de 137.933,17 €, més IVA 21% DE 28.965,97 €, amb un 
pressupost per contracte de 166.899,13 € IVA inclòs, que origina un increment del 
pressupost estima de 11.771,17 € sense IVA i un preu de contracte de 14.243,12 € 
IVA inclòs. 

 ... 
 4. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment del modificat 

d’un import de 14.243,12€ que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
404.171.60900 “font del parc del riu Ripoll” del vigent pressupost. 

 ...” 
 
3.  En data 14 de desembre de 2018 es va formalitzar l’acta de recepció de les 

citades obres. 
 
4.  S’han tramitat les certificacions d’obres següents: 
 

- Certificació núm. 1 d’un import de 71.150,57 €, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 4 de setembre de 2018. 

- Certificació núm. 2 d’un import de 74.614,82 €, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 4 de setembre de 2018. 

- Certificació núm. 3 d’un import de 5.712,99 €, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 20 de novembre de 2018. 

 
5.  S’ha presentat la certificació quarta i última d’un import de 29.652,76 €. 
 
6.  En data 14 de desembre de 2018, la direcció informa que durant la execució 

de les obres i per causa pròpia de la seva execució s’ha produït un augment 
de l’amidament en els capítols 1, 2, 3 i 5 i s’ha disminuït l’amidament en els 



 

 

capítols 3, 4 i 6, segons es detalla en l’esmentat informe que es dona per 
reproduït, comportant un increment de l’obra realment executada de 14.232 
€, 9,323 % respecte de l’import del contracte original, que origina l’import 
total de l’obra executada de 181.131,13 € (21% IVA inclòs).  

 
7. L’arquitecte municipal, com a responsable del contracte, informa 

favorablement l’import total de l’obra executada i la certificació núm. quarta 
i última. 

 
Fonament de dret 
 
1.  De conformitat amb allò que preveu l’article 109 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. Conseqüentment procediria rectificar a la part dispositiva en el 
punt 1 i 4, l’errada material de l’acord núm. 17, adoptat per la Junta de Govern 
Local, de data 20 de novembre de 2018, en el sentit de que l’import de 
11.771,17 € era sense IVA inclòs. 

 
2.  El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), és la norma sectorial 
fonamental vigent reguladora dels procediments de contractació de les 
administracions públiques. 

 
3.  El règim jurídic d’aplicació ve completat per les disposicions no derogades 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), pel Plec 
de clàusules administratives particulars i generals, i pel contracte 
administratiu. 

 
4.  Al respecte de l’increment del 9,323 % de l’import de la última certificació  

respecte a l’ import del contracte,  cal dir que l’article 234.3 del TRLCSP 
atorga la potestat al director facultatiu de l’obra d’introduir variacions en 
l’obra sense la prèvia aprovació de l’òrgan de contractació sempre i quan 
l’alteració vingui referit al número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte, i  sempre i quan no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del 
contracte. 

 
 En els mateixos termes, l’article 160.1 del RLCAP també estableix  la 

possibilitat d’incrementar les partides d’obra,  en els mateixos termes i 
condicions que en el TRLCSP. 

 
 De la revisió de la documentació aportada per la direcció facultativa a través 

de l’informe tècnic de data 14 de desembre de 2018, i amb el vist favorable 
del responsable del contracte, resulta acreditat el compliment de les 
condicions previstes legalment i reglamentària a les que es fa referència. 

 



  

 

5.  L’article 166 del RLCAP estableix que a partir de la recepció de les obres es 
procedirà a l’amidament general amb assistència del contractista als efectes 
d’expedir la certificació última on consti l’amidament de l’obra realment 
executada. 

 
6.  És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’adopció del present 

acord, en exercici de les competències delegades pel punt tercer apartat 3 
lletra a) de la part dispositiva de la Resolució d’Alcaldia 707/2015, de 19 de 
juny, en exercici de la competència establerta en la disposició addicional 
segona 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.   

 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
i 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, i de conformitat amb la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de 
Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, 
s’acorda: 
 
1. Rectificar la errada material en el punt dispositiu 1 i 4 de l’acord núm. 17, 
adoptat per la Junta de Govern Local, de data 20 de novembre de 2018, que ha 
de quedar redactat amb el tenor literal següent:  
 
“1. Aprovar el projecte modificat de les obres de construcció i implantació d’una font 
transitable al parc del riu Ripoll, redactat pels serveis tècnics municipals, i donada la 
conformitat per l’adjudicatari la mercantil GIRAMANI SL, amb un pressupost estimat de 
137.933,17 €, més IVA 21% de 28.965,97 €, amb un pressupost per contracte de 
166.899,13 € IVA inclòs, que origina un increment del pressupost estima de 11.771,17 € 
sense IVA i un preu de contracte de 14.243,12 € IVA inclòs. 
 
4. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment del modificat d’un 
import de 14.243,12€ que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 404.171.60900 
“font del parc del riu Ripoll” del vigent pressupost”. 
 
2. Aprovar la modificació núm. 2 del Projecte d’obres de construcció i implantació 
d’una font transitable al parc del riu Ripoll, segons proposta presentada per 
l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, de data 14 de desembre 
de 2018, resultant que l’obra realment executada ascendeix a un import de 
181.131,13 €, que representa un excés de 14.232 € (IVA inclòs). 
 
3. Aprovar la certificació núm. quarta i última i la corresponent factura del 
Projecte per a les obres de construcció i implantació d’una font transitable al parc 
del riu Ripoll, subscrita per l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i 
per l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, director de les obres, 
que executa l’empresa GIRAMANI, SL,  per un import de 29.652,76 €, que es farà 
efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404.171.60900. 



 

 

 
4. Reconèixer l’obligació per import de 29.652,76 €, a GIRAMANI, SL. 
 
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents: 
 
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 

administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb 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 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. 

 
7.1.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LA FASE 1 DE LES OBRES 
D’IMPLANTACIÓ D’UN CARRIL BICI AL CARRER TORRENT TORTUGUER. 
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la 
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i per l’enginyera tècnica 
municipal senyora Rosa Moragas Moreno, a les que executa l’empresa CROS 
OBRES I SERVEIS, SL, de la fase 1 de les obres d’implantació d’un carril bici al 
carrer Torrent Tortuguer, per un import de 39.825,65 €.  
 
2. Reconèixer l’obligació per import de 39.825,65 €, i aprovar el seu pagament 
a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS, SL.  
 
3. 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 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 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. 

 
7.1.4. APROVACIÓ PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIONS A.C.S. I CALEFACCIÓ 
ALS VESTUARIS DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL INDUSTRIAL.   
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el projecte tècnic anomenat 
“Reforma de les instal·lacions d’a.c.s. i calefacció als vestuaris del camp 
municipal de futbol Industrial”.  
 
El projecte consta de la següent documentació: una memòria descriptiva, estat 
d’amidaments, plec de prescripcions, pressupost, plànols d’obra, i estudi bàsic de 
seguretat i salut. El valor estimat de les obres és de 47.540,98 €, i el preu de 
contracte és de 57.524,59 € (21% IVA. inclòs).  
 
Els articles 12 i 37 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 ordinàries, així 
com el procediment d’aprovació.    
 
És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del present 
projecte, segons el que ve establert en el punt tercer, apartat 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 707/2015, de 19 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, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 



 

 

1. Aprovar el Projecte de reforma de de les instal·lacions d’a.c.s. i calefacció als 
vestuaris del camp municipal de futbol Industrial, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, d’un valor estimat de 47.540,98 € (IVA exclòs), més 9.983,61 € en 
concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de 57.524,59 € (21% IVA. inclòs). 
Aquestes obres aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
310.342.63204 “inversions camp de futbol industrial” del vigent pressupost. 
 
2. Exposar al públic el Projecte de reforma de les instal·lacions d’a.c.s. i calefacció 
als vestuaris del camp municipal de futbol Industrial, pel termini de trenta dies 
hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al BOPB i al DOGC. 
També es publicarà a la web municipal. Cas que no fos presentada cap al·legació 
esdevindria definitivament aprovat sense necessitat d’adopció d’ulterior acord. 
 
3. 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 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 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. 

 
7.1.5. ADJUDICACIÓ OBRES CONDICIONAMENT OFICINES ÀMBIT DE CIUTAT I 
SOSTENIBILITAT. 
1.  En data 22 de gener de 2019, per la Junta de Govern Local, s’acordà 

l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert simplificat i tramitació ordinària, del Projecte d’obres de 
condicionament d’oficines municipals per l’àmbit de ciutat i sostenibilitat,  
amb un valor estimat de 176.541,19 € i amb un preu de contracte de 
213.614,84 € (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació en data 25 de gener 
de 2019 a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL. 

 



  

 

2.  La Mesa de contractació, en data 4 de març de 2019, va procedir mitjançant 
la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL a l’obertura del 
sobre únic,  corresponent a la declaració responsable i a la documentació a 
valorar de forma automàtica, procedint-ne a la seva valoració, aplicant els 
criteris automàtics previst al PCAP, amb el resultat 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.  

 
3.  En data 5 de març de 2019, per la Junta de Govern Local es va adoptar el 

següent acord, que es transcriu únicament la part dispositiva, de requeriment 
documental al licitador que ha presentat l’oferta amb la millor relació 
qualitat-preu, de conformitat amb el que estableix l’article 159.4 f) de la 
LCSP:  

 
 “1. Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada 

per la Mesa de contractació en sessió de data 18 de febrer de 2019, en la forma 
següent:  

 
 

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

 
- Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de fons de 

l’Ajuntament, una garantia definitiva per import de 7.097,19 €, corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació. 

- Contracte d’assegurança, segons allò indicat en el PCAP. 
- Declaració relativa a la celebració de subcontractes assenyalant la part de la 

prestació que es pretén subcontractar i la identitat dels sots-contractista i del 
seu representant legal, justificant la seva aptitud per a executar la part d’obra 
que correspongui per referencia als elements tècnics i humans de que disposa i 
a la seva experiència. Aportarà declaració responsable del sots-contractista de 

Plica Licitador Proposta 
econòmica  
(sense IVA) 

Puntuació 
proposta 
econòmica 

Proposta 
millora 
termini  
garantia 
(anys)  

Puntuació 
Millora 
termini 
garantia  

Puntuació 
total 
obtinguda 
forma 
automàtica 

3 SOLERTIA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.  
 

141.943,84 80 4 20 100 

5 INFRAESTRUCTURAS 
TRADE, S.L. 

169.651,18 66,93 4 20 86,93 

8 
 

KLITEC GLOBAL 
NETWORK, SA 

153.846,42 73,81 0 0 73,81 



 

 

no trobar-se incurs en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de 
la LCSP. 

- Còpia de l’escriptura o els documents, degudament inscrits en el registre 
mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l’entitat i els 
estatuts per que es regeixi, i aquella que consti el darrer objecte social vigent, 
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 

- Còpia de l’escriptura d’apoderament o nomenament legal representant, i 
fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 

- Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de 
l’esmentada matrícula.  

- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

- Documentació acreditativa d’haver executat correctament obres de naturalesa 
igual o similar en els últims 5 anys, amb un import anual com a mínim de 
176.541,19 €. 

- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresari està 
inscrit al registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de 
més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 264.811,78 
€. 

 
3. Advertir a la mercantil SOLERTIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL, que cas de no 
atendre aquest requeriment dins el termini de 7 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 32 del PCAP, sense 
perjudici d’allò establert a l’article 71.2 a) de la LCSP.  
 
4. Notificar a la mercantil SOLERTIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL.” 

 
4.  En data 15 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019/1671, la mercantil 

SOLERTIA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L., ha presentat la documentació 
requerida que ha estat incorporada a l’expedient. 

 
5.  Segons preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, s’acorda: 

 
1. Declarar la exclusió a la licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres del 
projecte d’obres de condicionament d’oficines municipals per l’àmbit de ciutat i 
sostenibilitat, a les mercantils  EXPERT LINE SL, EDISSET OBRES I SERVEIS SL, 
GESTIÓ OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL, IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS 
SL, FUENTES Y ARIZA SA, MON VERTICAL SLU i CROS OBRES I SERVEIS SL, d’acord 
amb l’acta de la Mesa de contractació de data 4 de març de 2019, que es dóna 
per reproduïda i incorporada a l’expedient, atès que no van donar compliment a 
la clàusula 13 del PCAP, relativa a que per ser tinguda en compte l’oferta és 
necessari incloure un detall de les partides en les que s’ha produït una baixa 
envers el preu de sortida de la licitació. 



  

 

 
2. Adjudicar a la mercantil SOLERTIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL, amb NIF 
B66384488, el contracte d’obres consistent en l’execució del Projecte d’obres de 
condicionament d’oficines municipals per l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, per 
un import de 141.943,84 € més 29.808,21 €, en concepte del 21% d’IVA, 
resultant un preu de contracte de 171.752,05€ (21% IVA inclòs), amb subjecció 
a l’oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la licitació. 
 
El termini d’execució de les obres és de tres mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
El termini de garantia es fixa en 5 anys a comptar des de la data de recepció de 
les obres, d’acord amb la millora presentada.  
 
3. Aprovar la disposició de la despesa per l’adjudicació anteriorment aprovada 
per un import de 171.752,05 €, que s’imputarà a la aplicació pressupostària 
502.920.63200 “reforma i millora oficines municipals” del vigent pressupost 
municipal.   
 
4. Emplaçar el representant de l’empresa adjudicatària a la formalització del 
contracte administratiu, dins el termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà de 
la notificació del present acord. 
  
5. Declarar que l’adjudicació del present contracte restarà condicionada a la 
prèvia aprovació de la incorporació dels romanents de crèdit de l’exercici anterior 
en el Pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
5. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i donar 
trasllat al Departament de Serveis Econòmics. 
    
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 
amb 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 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. 

 
7.1.6. ADJUDICACIÓ OBRES RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL ENTORN FLUVIAL 
D'UN TRAM DE LA LLERA DEL RIU RIPOLL FASE 1. 
1.  En data 22 de gener de 2019, per la Junta de Govern Local, s’acordà 

l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert simplificat i tramitació ordinària, del Projecte d’obres de recuperació 
mediambiental de l’entorn fluvial d’un tram de la llera del riu Ripoll, Fase 1, 
amb un valor estimat de 157.961,16 € i amb un preu de contracte de 191.133 
€ (21% d’IVA inclòs). Publicant-ne la licitació en data 29 de gener de 2019 
a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL. 

 
2.  La Mesa de contractació, en data 20 de febrer de 2019, va procedir 

mitjançant la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL a 
l’obertura del sobre únic,  corresponent a la declaració responsable i a la 
documentació a valorar de forma automàtica, procedint-ne a la seva 
valoració, aplicant els criteris automàtics previst al PCAP, amb el resultat 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.  

 
3.  En data 5 de març de 2019, per la Junta de Govern Local es va adoptar el 

següent acord, que es transcriu únicament la part dispositiva, de requeriment 
documental al licitador que ha presentat l’oferta amb la millor relació 
qualitat-preu, de conformitat amb el que estableix l’article 159.4 f) de la 
LCSP:  
 
“1. Classificar les ofertes per ordre decreixent d’acord amb la proposta efectuada 
per la Mesa de contractació en sessió de data 20 de febrer de 2019, en la forma 
següent:  

Plica Licitador Proposta 
econòmica 
(sense IVA) 

Puntuació 
econòmica 

Proposta 
millora 
termini 

Puntuació 
millora 

Puntuació 
total 

5 Tratamiento, 
Acondicionamiento de 
Laderas y Obras, SA 

111.352,56  80,00 4 20 100 

9 Artea Mediambient, SL 129.999,85  68,52 4 20 88,52 
4 La Cyca Projects and 

Services, SL 
134.224,94  66,37 4 20 86,37 

7 
 

Ambitec Servicios 
Ambientales, SA 134.662,47  66,15 4 20 86,15 

8 Hercal Diggers, SL 152.232,92  58,52 4 20 78,52 



  

 

 
2. Requerir a la mercantil TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, S.A., que ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, per tal 
que en el termini de set 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 5.567,63 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 

b) Contracte d’assegurança, segons allò indicat en el PCAP. 
 
3. Advertir a la mercantil TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, S.A., que cas de no atendre aquest requeriment dins el termini de 7 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 32 del PCAP, sense perjudici d’allò establert a l’article 71.2 a) de la LCSP.  
 
4. Notificar a la mercantil TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, S.A.” 
 

4.  En data 22 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019/4675 la mercantil 
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A., ha 
presentat la documentació requerida que ha estat incorporada a l’expedient. 

 
5.  Segons preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, s’acorda: 

 
1. Declarar la exclusió a la licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres del 
projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial d’un tram de la llera 
del riu Ripoll, Fase 1, a les mercantils DRIM MEDI AMBIENT SL, GARDEN EGARA, 
SL i MOIX SERVEIS I OBRES, SL, d’acord amb l’acta de la Mesa de contractació de 
data 20 de febrer de 2019, que es dona per reproduïda i incorporada a 
l’expedient, atès que no van donar compliment a la clàusula 13 del PCAP, relativa 
a que per ser tinguda en compte l’oferta és necessari incloure un detall de les 
partides en les que s’ha produït una baixa envers el preu de sortida de la licitació. 
 
2. Adjudicar a la mercantil TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS 
Y OBRAS, S.A., amb NIF A64966179 el contracte d’obres consistent en l’execució 
del projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial d’un tram de la 
llera del riu Ripoll, Fase 1, per un import de 111.352,56 € més 23.384,04 € en 
concepte del 21% d’IVA, resultant un preu de contracte de 134.736,60€ (21% IVA 

2 Hpsa Construcciones y 
Servicios 
Medioambientales, SA  

139.272,97  63,96 0 0 63,96 



 

 

inclòs), amb subjecció a l’oferta presentada i al Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la licitació. 
 
El termini d’execució de les obres és de tres mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
El termini de garantia es fixa en 5 anys a comptar des de la data de recepció de 
les obres, d’acord amb la millora presentada.  
 
3. Aprovar la disposició de la despesa per l’adjudicació anteriorment aprovada 
per un import de 134.736,60 €, que s’imputarà a la aplicació pressupostària 
404.172.61900 “millores a la llera del riu Ripoll” del vigent pressupost municipal.   
 
4. Emplaçar el representant de l’empresa adjudicatària a la formalització del 
contracte administratiu dins el termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà de 
la notificació del present acord.  
 
5. Declarar que l’adjudicació del present contracte restarà condicionada a la 
prèvia aprovació de la incorporació dels romanents de crèdit de l’exercici anterior 
en el Pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
6. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i donar 
trasllat al Departament de Serveis Econòmics. 
    
7. 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 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 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. 

 



  

 

7.1.7. ACTUALITZACIÓ PROJECTES INCLOSOS A L'APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 403-153-61904 "MILLORES VIES PÚBLIQUES”. 
Per la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2017, es va aprovar la 
memòria valorada per arranjament de voreres amb un pressupost de 188.000 €,  
efectuant-se la corresponent retenció de crèdit a l’aplicació pressupostària 
403.153.61904.  
 
Per la Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2017, es va aprovar el 
Projecte d’obres de reasfaltats municipals amb un preu de contracte de 
99.654,34 €, efectuant-se la corresponent retenció de crèdit a l’aplicació 
pressupostària 403.153.61904. 
 
Per la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2018, es va aprovar el 
Projecte de construcció d’un memorial d’afectats d’uralita, amb un preu de 
contracte de 18.490,01 €, efectuant-se la corresponent retenció de crèdit a 
l’aplicació pressupostària 403.153.61904. 
 
En data 21 de març de 2019, l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló 
i l’arquitecte tècnic municipal senyor Oriol Bayó Padró, han emès informe del 
següent tenor literal:   
 
<< 
a) En la partida pressupostària d’inversió 403.153.61904 de Millores de la via pública 

l’any 2017 s’ha atès el projecte d’obres d’arranjament de voreres que s’havia 
d’executar per administració per un import de 188.000 €, dels quals s’han executat 
únicament 161,72 €. Donat que  no es continuarà amb l’execució d’aquest projecte  
resta un sobrant de 187.838,28€.    

 
b) En la partida pressupostària d’inversió 403.153.61904 de Millores de la via pública 

l’any 2018 s’ha atès el projecte d’obres de reasfaltats municipals amb un 
pressupost de contracte de 99.654,34 €, adjudicant-se a la mercantil Eiffage 
Infraestructuras SAU per un import de 87.695,82 € i havent-se liquidat l’obra per 
un import de 89.707,48 €.  

 Dins de la mateixa partida es va atendre la contractació de la coordinació de 
seguretat i salut per un import de 641,30 €. 

 Un cop finalitzada l’obra resta un sobrant de 9.305,56 €. 
 
c) En la partida pressupostària d’inversió 403.153.61904 de Millores de la via pública 

l’any 2018 s’ha atès el projecte d’obres de realització del Memorial Afectats Uralita, 
amb un pressupost de contracte de 18.490,01 €.  

 La contractació d’aquest projecte va quedar desert i es va procedir a executar-lo en 
part per mitjans propis i en part per la contractació dels treballs especialitzats.  

 S’han realitzat contractacions a les mercantils Triferrum Metalitstas i a Acisa SA 
amb uns imports de 7.381 € i 3.749,78 €, respectivament.  

 Tot i que aquesta obra no està finalitzada es pot confirmar que hi haurà una 
economia de 4.000€.  



 

 

 
Conclusions 
 
Dels antecedents citats es proposa: 
 
1. Actualitzar en 187.838,28€ de la partida 403.153.61904 de Millores de la via 

pública  de l’exercici 2017 en referència a les obres d’arranjament de voreres no 
executat. 

2. Actualitzar en 9.305,56€ de la partida 403.153.61904 de Millores de la via pública  
de l’exercici 2018 en referència al sobrant de l’execució del projecte de reasfaltats 
municipals. 

3. Actualitzar en 4.000,00€ de la partida 403.153.61904 de Millores de la via pública  
de l’exercici 2018 en referència al sobrant de l’execució de les obres de la 
realització del Memorial d’afectats Uralita.>> 

 
Vista la proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la 
TAG de Serveis Jurídics amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
Únic. Donar de baixa els imports sobrants de l’aplicació pressupostària 
403.153.61904 “Millores vies públiques”, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal senyor Jordi Fortuny i Aguiló i l’arquitecte tècnic senyor 
Oriol Bayó Padró:   
  
a) 187.382,28 € de les obres d’arranjament de voreres. 
b) 9.305,56 € de les obres de reasfaltats municipals. 
c) 4.000 € de les obres del memorial d’afectats d’uralita.  
          
7.1.8. APROVACIÓ PROJECTE REASFALTAT DE CARRERS, IMPLANTACIÓ DE 
PASSOS ELEVATS I HABILITACIÓ D'APARCAMENT AL PARC NORBERT FUSTÉ. 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el Projecte tècnic anomenat 
reasfaltat de carrers, implantació de passos elevats i habilitació d’aparcament al 
parc Norbert Fusté.  
  
El projecte consta de la següent documentació: una memòria descriptiva, estat 
d’amidaments, plec de prescripcions, pressupost, plànols d’obra, i estudi bàsic de 
seguretat i salut. El valor estimat de les obres és de 281.441,40 €, i el preu de 
contracte és de 340.544,09 € (21% IVA. inclòs).  
 
Els articles 12 i 37 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 ordinàries, així 
com el procediment d’aprovació.    
 
És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del present 
projecte, segons el que ve establert en el punt tercer, apartat 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 707/2015, de 19 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, i de conformitat amb la proposta emesa 
pel coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i la TAG de Serveis Jurídics 
amb el vistiplau de l’alcalde, s’acorda: 
 
1. Aprovar el Projecte de reasfaltat de carrers, implantació de passos elevats i 
habilitació d’aparcament al parc Norbert Fusté, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, d’un valor estimat de 281.441,40 € (IVA exclòs), més 59.102,69 € 
en concepte d’IVA, resultant un preu de contracte de 340.544,09 € (21% IVA. 
inclòs). Aquestes obres aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 
403.153.61904 “millores via pública” del vigent pressupost. 
 
2. Exposar al públic el Projecte de reasfaltat de carrers, implantació de passos 
elevats i habilitació d’aparcament al parc Norbert Fusté, pel termini de trenta 
dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l’edicte al BOPB i al 
DOGC. També es publicarà al Web municipal. Cas que no fos presentada cap 
al·legació esdevindria definitivament aprovat sense necessitat d’adopció 
d’ulterior acord. 
 
3. 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 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 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. 

 
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    José María Osuna López                              


