D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de
caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta
de Govern Local no incorporen dades identificades o
identificables.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: JGL 2021/34
Caràcter: ordinària
Data: 5 d'octubre de 2021
Horari: 10.15 a 10.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Sr. José María Osuna López
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
Sr. Oriol Mor Hernández
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
6è tinent d’alcalde
regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sr. Xavier Ramos Pujol
i Sra. Remedios Herrera Castillo

secretària
interventor accidental
tècnica de Comunicació

Hi assisteixen amb veu i sense vot:
Sr. Francisco Sánchez Sierra

regidor

S’han excusat d’assistir-hi:
1a tinenta d’alcalde
2a tinenta d’alcalde
3a tinenta d’alcalde
regidor amb veu i sense vot

D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
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Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sra. Meritxell Caler Vergara
i Sr. Pablo López Fernández
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1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d'ofici
3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Persones:
3.1.1. Aprovació Conveni practiques Treball Social.
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
4.1. Patrimoni:
4.1.1. Modificació representant Consorci Normalització Lingüística a la Comissió
tècnica Nomenclàtor.
5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
5.1. Urbanisme:
5.1.1. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer Sant Sebastià núm. 71.
Urgència:
6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
6.1. Urbanisme:
6.1.1. Autorització llicència obres reforma i ampliació habitatge unifamiliar a la
DADES PROTEGIDES.
7. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

7.1.1. Aprovació relació beques menjador escola bressol municipal curs 20212022.
*****
1. Aprovació acta sessió anterior.
Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 2021/33, corresponent al dia 28 de
setembre.
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7.1. Serveis Socials:

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

8477139f1fc444dd8534eeef393f0fae001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2. Despatx d’ofici.
Restar assabentats:
-

Del Decret d’Alcaldia núm. 2021/5502, de data 20 de setembre, referent a
l’aprovació i presentació de la Memòria tècnica i econòmica del projecte
Suport al Servei d'Orientació Laboral-Impacte COVID19, emmarcada
dins la convocatòria de la subvenció del Pla Metropolità de suport a la
cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (Pla
ApropAMB) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a concórrer a la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Ripollet per l’AMB, amb un cost total
previst associat de 96.396,00 euros, per la contractació de personal, que
serà executat pel Departament d’Ocupació durant l’any 2021 i 2022.

-

Del Decret d’Alcaldia núm. 2021/1484, de data 13 de setembre, referent a
l’aprovació del Pla d’Acció de Desenvolupament Econòmic local 20212024, on es determinen les línies estratègiques d’actuació, els objectius
específics, els programes i els projectes a desenvolupar per l’àmbit, per tal
d’executar les polítiques públiques definides al Pla d’Actuació Municipal
(PAM), amb l’objectiu de generar ocupació e impulsar l’activitat econòmica
local.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Persones
3.1.1. Aprovació del Conveni de pràctiques externes de Grau de Treball
Social.
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Primer.- Vist que en data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern Local aprovà el
“Conveni marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores”. L’objecte
d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes
d’estudiants de la Universitat de Barcelona a través d’entitats col·laboradores,
com seria l’Ajuntament de Ripollet, formalitzant els corresponents convenis
específics amb els alumnes.
Segon.- Vist l’informe tècnic favorable emès en data 27 de setembre de 2021,
per la persona que ocupa el càrrec de Tècnica Mig de Recursos Humans, en relació
a l’aprovació del Projecte formatiu-Conveni de pràctiques acadèmiques externes,
de l’estudiant de Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona, Sra. DADES
PROTEGIDES.
Tercer.- Vist que aquest conveni no té cap cost per a l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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Aprovar la signatura del Conveni de pràctiques acadèmiques externes, de
l’estudiant de Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona, Sra. DADES
PROTEGIDES, amb una durada de 305 hores, a partir del dia 7 d’octubre de 2021
i fins el 28 de gener de 2022, les quals es faran a les dependències de Serveis
Socials, sota la tutoria de la Sra. DADES PROTEGIDES, i segons les condicions
establertes a l’esmentat conveni.
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
4.1. Patrimoni:
4.1.1. Modificació de la persona representant del Centre Normalització
Lingüística com a membre a la comissió tècnica que forma part de la
Comissió Nomenclàtor.
Fets:
1.

Amb data 23/06/21, el Centre de Normalització Lingüística designa a DADES
PROTEGIDES, com a representant dins la Comissió tècnica integrada a la
Comissió Nomenclàtor de Ripollet.

2.

Amb data 20/07/21, la Junta de Govern Local, en exercici de les competències
que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de
desembre, publicades en el BOP el dia 16-12-19, aprovà, entre d’altres,
l’acord següent:
“2. Nomenar membres per a la Comissió tècnica nomenclàtor de la legislatura
2019-2023, en la forma següent: DADES PROTEGIDES, en representació del Centre
de Normalització Lingüística del Vallès Occidental.”

3.

Amb data 8/09/21, el Centre de Normalització Lingüística comunica el canvi
de representant a la comissió tècnica integrada a la Comissió Nomenclàtor
de Ripollet a favor de DADES PROTEGIDES.

L’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals, disposa que els
Ajuntaments mantindran actualitzada la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions
públiques interessades.
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Fonaments de dret
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Les corporacions locals són competents en l’establiment de denominació de
carrers de nova creació o en el canvi de nom dels existents, competència que té
el seu fonament en l’autonomia municipal emparada a l’article 140 de la CE i a
l’article 4 de la LRBRL.
El regidor de patrimoni de l’Ajuntament de Ripollet, en qualitat de president de
la Comissió de Nomenclàtor, segons decret d’alcaldia 2021/853 de data 21 de
maig de 2021, i segons les competències que el Reglament Municipal de
Nomenclàtor de Ripollet li atribueix per a la designació de vocals.
Vistos els antecedents i les consideracions jurídiques exposades anteriorment,
l’informe de la Cap de Patrimoni, emès a l’efecte i incorporat a l’expedient,
s’acorda:
Primer.- Modificar el nomenament de membres per a la Comissió tècnica
Nomenclàtor de la legislatura 2019-2023, en la forma següent:
-

Designar a favor de DADES PROTEGIDES, en representació del Centre de
Normalització Lingüística del Vallès Occidental.

Segon.- Traslladar còpia del present acord a la Presidència i secretària de la
Comissió de Nomenclàtor, als efectes de l’acte de constitució d’aquesta.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones designades al punt primer i
traslladar-ne còpia a les regidories i coordinacions d’àmbit dels departaments
municipals de Patrimoni, Esports, Joventut i Cultura.
Quart.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 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:
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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
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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. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer Sant Sebastià
núm. 71.
“PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Primer. Atorgar a la mercantil J. PADRÓ I BAQUÉS, SL, llicència urbanística per
a la parcel·lació de la finca del carrer Sant Sebastià, núm. 71 amb ref. Cadastral
núm. 8646602DF2984F0001HZ.
PARCEL·LES ORIGINALS:
- Parcel·la situada al carrer Sant Sebastià, núm. 71, amb una superfície de solar
de 2.051,14 m2. Actualment el solar no disposa de cap construcció.
D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a
Zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona VII unifamiliar – Clau 20a/10.
PARCEL·LES RESULTANTS:
Parcel·la 1: Carrer Sant Sebastià nº 71A.
Superfície total de solar de 717,84m²
Longitud de façana principal de 16,00m

Parcel·la 2: Carrer Sant Sebastià nº 71B.
Superfície total de solar de 686,88m²
Longitud de façana principal de 16,00m.
D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a
Zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona VII unifamiliar – Clau 20a/10.
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D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a
Zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona VII unifamiliar – Clau 20a/10.

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

8477139f1fc444dd8534eeef393f0fae001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Parcel·la 3: Carrer Sant Sebastià nº 71C.
Superfície total de solar de 646,40m²
Longitud de façana principal de 16,00m.
D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a
Zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona VII unifamiliar – Clau 20a/10.
Segon. Aprovar les següents liquidacions a la mercantil J. PADRÓ I BAQUÉS, SL.
en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
- L’O.F. 21, art. 6.1.c Taxa per a les parcel·lacions urbanes .................1.467,80 €
Tercer.- Declarar que les parcel·les resultants son indivisibles i s’haurà de fer
constar aquesta circumstància en les escriptures de segregació, agrupació o
transmissió de finques i en el Registre de la propietat d’acord amb allò que
preveu l’art. 196.2 del Decret Legislatiu 1/2010 del TRLUC.
Quart. Es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la tramitació
de qualsevol alteració cadastral.
Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió
Tributària.
Sisè. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 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;
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si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa,
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En
aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no
es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
*****
Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió
en l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa l’acord següent:
6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
6.1. Urbanisme:
6.1.1. Autorització llicència obres
unifamiliar a la DADES PROTEGIDES.

reforma

i

ampliació

habitatge

D’acord amb les facultats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de
desembre, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents

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:
Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a les obres de reforma i
ampliació de l’habitatge unifamiliar a la DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral
9944505DF2994D0001KU.
Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 488,40 €, així
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ACORDS
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com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un
import de 1.858,50 €.
2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a què prèviament a l’inici de les obres,
l’interessat haurà d’aportar al Registre general de l’Ajuntament 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. El projecte executiu haurà d’estar visat
obligatòriament.
3. Advertir a la persona interessada que la plaça d’aparcament ubicada a la part
posterior de l’habitatge, la parcel.la que confronta amb del DADES PROTEGIDES,
s’ha d’entendre vinculada a l’habitatge que dona front a la DADES PROTEGIDES,
en compliment del paràmetre urbanístic de reserva d’espai per aparcament que
estableix l’article 298 NU PGM.



L’OF 21, art. 6.1.a taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons
pressupost presentat ........................................................................2.197,34 €



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’1m. en tota la
longitud de façana, segons croquis normatiu (5,25m x 365 dies) ...563,38 €

5. 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,
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4. Aprovar les liquidacions següents al senyor DADES PROTEGIDES, en concepte
de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
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de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
6. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la
tramitació de qualsevol alteració cadastral.
7. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I, i al mateix
temps que aquest organisme practiqui la liquidació de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres segons OF 5 art. 6, que d’acord amb el
pressupost presentat per l’interessat (90.799,00 €), correspon un import de
3.613,80 €.
8. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:


9. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via
administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició.
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb 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.
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7. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
7.1. Serveis Socials:
7.1.1. Aprovació relació beques menjador escola bressol municipal curs
2021-2022.
Fets
1.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla
estratègic de subvencions 2019-2021, aquestes subvencions hauran de
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
-

-

Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació
econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a
l’educació.
Facilitar els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament del procés
d’aprenentatge.
Donar suport econòmic a la despesa que suposa el menú de menjador
escolar a les famílies del municipi.

2.

El 29 de juny 2021, la junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de
beques menjador escola bressol municipal de Ripollet pel curs 2021-2022,
d’octubre 2021 fins final juliol 2022.

3.

El període de sol·licituds de beques del curs 2021-2022, va ser de 16 de juliol
fins al 12 d’agost d’enguany, i es van rebre 21 sol·licituds d’infants
escolaritzats a les 2 escoles bressol municipals.
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4. El 20 de setembre 2021, la Comissió avaluadora es va reunir per tal de valorar
totes les sol·licituds presentades i després d’aplicar el barem establert a les
bases de la convocatòria, el resultat obtingut es el següent:
Beques valorades com a denegades per superar barem econòmic: 7
Beques valorades com a denegades per sol·licitant indocumentat: 3
Beques valorades com a MODALITAT A: 4
Beques valorades com a MODALITAT B: 3
Beques valorades com a MODALITAT C: 2
Baixes per renúncia del sol·licitant: 2
5.

D’acord amb el que disposa l’apartat cinquè de l’article 174 del TRLRHL i que
tot seguit es transcriu: “En casos excepcionals el Ple de la corporació podrà
ampliar el número d’anualitat així com elevar els percentatges a que es refereix
l’apartat 3 d’aquest article”, en concordança amb els articles 79 i següents del
Reial decret 500/1990. Que les Bases d’execució del Pressupost vigent, en
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l’apartat 3.8 de la refosa de delegacions d’atribucions i competències, delega
a la Junta de Govern Local l’atribució de modificacions de percentatges a què
es refereix l’apartat tercer de l’article 174 del TRLRHL, quan es tramitin
inversions o transferències de crèdit que les quals la JGL en sigui l’òrgan
facultat per autoritzar la despesa.
6. El primer motiu que justifica l’excepcionalitat que contempla la norma, és
que la convocatòria de subvencions per menjador escolar és per curs escolar.
L’execució d’aquest servei es realitza entre els mesos de setembre d’un any
fins al mes de juliol del següent.
4. A nivell socioeducatiu es considera l’excepcionalitat tenint en compte que la
finalitat d’aquestes és la compensació de necessitats, tan bàsiques com és
l’alimentació en la primera etapa de la infància (0-3 anys), així com també
una millora de les relacions amb l’entorn i dels hàbits i habilitats durant
l’estona de lleure del migdia on es desenvolupa el servei de menjador. L’accés
a aquest servei disminueix les desigualtat d’accés de moltes famílies a espais
educatius, permetent l’accés al món laboral i per tant generant més igualtat
d’oportunitats socials.
Fonaments de dret
1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.

Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret
887/2006.

3.

Reglament d’obres activitats i serveis dels ens Locals de Catalunya, aprovat
per Decret 179/1995.

4. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 juliol de 2018. Publicada al BOP de
Barcelona amb data 27 de setembre de 2018.
Pla estratègic de subvencions 2019-2021 de l’Ajuntament de Ripollet i
patronats, aprovat pel Ple celebrar amb data 27 de desembre de 2018.
Publicat al BOP de Barcelona amb data 4 de gener de 2019.

6. Bases específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de
l’Ajuntament de Ripollet i patronats, aprovades pel Ple celebrar amb data 27
de desembre de 2018. Publicades al BOP de Barcelona amb data 7 de gener
de 2019.
7.

Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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5.
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8.

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

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
10. Convocatòria beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet curs
21/22, aprovada per Junta de Govern Local en sessió 29 de juny 2021.
11. D’acord, l’informe tècnic de data 1 octubre 2021, l’informe de la comissió
avaluadora de 20 setembre 2021, els informes de la cap de educació de 8 i
27 setembre 2021, i les disposicions legals aplicables a l’assumpte que es
menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es preveu als articles
172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aixecar els límits pressupostaris recollits en l’article 174.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals (TRLRHL), podent aplicar contra el pressupost dels exercicis
2021 i 2022 la totalitat de la transferència de crèdit per finançar les actuacions
descrites en els antecedents.
2. Aprovar la beca de les persones beneficiàries, que consten a l’annex I amb
beca “aprovada”, de la Convocatòria de beques menjador d’escola bressol
municipal de Ripollet curs 2021-2022, segons modalitat de beca i import diari
màxim previst, donat que compleixen amb els requisits i els barems establerts a
la referida convocatòria.
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3. Denegar la beca de les persones sol·licitants, que consten a l’annex I amb beca
“denegada”, de la Convocatòria de beques menjador d’escoles bressols municipals
de Ripollet, curs 2021-2022, donat que els sol·licitants no compleixen amb els
requisits i els barems establerts a la referida convocatòria.
4. Disposar la despesa a favor de les persones beneficiàries amb la quantia que
s’estableix a l’apartat primer i distribuïda en funció de l’execució temporal del
servei de menjador a on van destinades aquestes subvencions, el curs escolar
2021-2022. I és per això que ha d’anar a càrrec de les distribució d’aplicacions
pressupostàries següents:
2021-301-2312-48001
2022-301-2312-48001

Setembre a desembre 2021
Gener a juliol 2022
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5.000,00 euros
13.000,00 euros

L’eficàcia del present acord roman supeditada a l’existència de crèdit en el
pressupost de l’any 2022.
5. Publicar la relació aprovada a e-taulell de Ajuntament de Ripollet i notificar
a les escoles Bressol municipals corresponents.
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6. Donar trasllat del present acord a la Intervenció municipal.
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ANNEX I RELACIO BEQUES MENJADOR ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS
CURS 2021/2022.
REG
ENTRADA

COGNOM1

COGNOM2

NOM

DNI/NIE/PASS
TUTOR
COGNOM1 TUTOR COGNOM2 TUTOR NOM TUTOR

14131/21

ALONSO

NOGUEIRA

THIAGO

46945391E

NOGUEIRA

ALONSO

VERONICA

APROVADA

12802/21

BEZERRA

DA ROSA

FERNANDO

Y8122472J

DA ROSA

SOUZA

YTANEU AUGUSTO

DENEGADA

12731/21

BORI

MENA

SARA

53650463L

MENA

BORI

MONTSERRAT

APROVADA

12843/21

CAMPOS

PEREZ

ALBA

53314550K

PEREZ

SANCHEZ

LORENA

DENEGADA

12604/21

GIRON

LUGO

MARIA JOSE

Y8150119Z

LUGO

AVENDAÑO

CENAIDA

DENEGADA

12863/21

GONZÁLEZ

FRANCO

YLENIA YANNET

C192254

FRANCO

NUÑEZ

MARIA LILIANA

DENEGADA

12963/21

NEVADO

TAMAYO

LEO

46609479W

NEVADO

TAMAYO

RUBENS

APROVADA

50%

2,83 €

12963/21

NEVADO

TAMAYO

GRETA

46609479W

NEVADO

TAMAYO

RUBENS

APROVADA

50%

2,83 €

13285/21

RIVAS

GARCIA

LEO MARTIN

39485850W

GARCIA

BONILLA

CORAL

DENEGADA

13011/21

SERRA

GÓMEZ

NIL

46947895L

SERRA

BRAVO DE MEDINA DAVID

12765/21

THAPAR

UDHAM VEER

Y8256765D

SABHARWAL

12644/21

URIOL

SUYCO

MAYLEN

216346637

SUYCO

14172/21

VARON

ROMERO

VICTORIA

Y5139597P

ROMERO

12675/21

AL BAKALI

RANIA

Y3907531Y

SERROUKH

12516/21

BAYELL

RAMOS

ALEIX

46872224H

RAMOS

12481/21

GARCIA

MARTINEZ

NAHIR

53032800K

12481/21

GARCIA

MARTINEZ

MARIO

53032800K

12647/21

KRICHEF

NOUR

QD2591439

MAKHADOU

13586/21

MARTINEZ

BLASSCHKE JASON

X9737152X

VIDAL

13289/21

STRAZZA

MARTIN

MAVERICK

47720898S

12841/21

YESTE

CARMONA

ASIER

46941333N

BECA

ajut màxim
TIPUS BECA dia lectiu
observscions
100%

5,65 €

75%

4,24 €

no documentació
fiscal

APROVADA

50%

2,83 €

SUNAINA

APROVADA

100%

5,65 €

BATALLANOS

MARIA PILAR

DENEGADA

ARENAS

LEIDY JOHANNA

APROVADA

75%

4,24 €

NOURA

APROVADA

50%

2,83 €

FABREGA

SAMUEL

GARCIA

MARTINEZ

LIDIA

GARCIA

MARTINEZ

LIDIA

DENEGADA
BAIXA PER
RENUNCIA
BAIXA PER
RENUNCIA

SAMIA

DENEGADA

MARTINEZ

DANNY

APROVADA

MARTIN

PEREZ

MIRIAM

DENEGADA

CARMONA

DELGADO

BEGOÑA

DENEGADA

no documentació
fiscal

no documentació
fiscal
75%

4,24 €
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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