Emiliano Mora Labrada, secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet
(Barcelona),
C E R T I F I C O : Que, el 11 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en exercici
de les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia de 19 de
juny de 2015, publicades en el BOP 03-07-15, aprovà, entre d’altres, l’acord
següent:
“6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
6.1. Espai Públic:
6.1.2. APROVACIÓ PROJECTE REFORMA DE VESTIDORS ANNEXOS I MILLORA
DELS SERVEIS DEL PAVELLÓ D’ESPORTS JOAN CREUS.
Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Projecte tècnic anomenat “reforma
de vestidors annexos i millora dels serveis del Pavelló d’Esports Joan Creus”.
El Projecte consta de la documentació següent: 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 87.063,09 €, i el preu de
contracte és de 105.346,34. € (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 vestidors annexos i millora dels serveis del
Pavelló d’Esports Joan Creus, redactat pels Serveis Tècnics municipals, d’un valor
estimat de 87.063,09 € (IVA exclòs), més 18.288,25 € en concepte d’IVA,
resultant un preu de contracte de 105.346,34 € (21% IVA. inclòs). Aquestes obres
aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 310.342.63200 “millores
pavelló Joan Creus” del vigent pressupost.
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2. Exposar al públic el Projecte de reforma de vestidors annexos i millora dels
serveis del Pavelló Joan Creus, 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.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura digital

