
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 2021/30
Caràcter: ordinària
Data: 7 de setembre de 2021
Horari: 10.14 h a 10.39 h.
Lloc: Videoconferència 

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sra. Marian Tur Díaz  interventora 
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
i Sr. Pablo López Fernández regidor

Per tal de donar compliment a allò estipulat a l’article 46, apartat tercer, de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els membres 
electes assistents a la sessió declaren que es troben tots al territori espanyol.

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 
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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. Despatx d'ofici

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació contracte servei de Borsa d'habitatge de lloguer.

3.1.2. 1a pròrroga contracte servei Centre Obert.

3.1.3. Liquidacions taxes 2021 Mercadona, SA; espai públic a les instal·lacions del 
Mercat municipal.

3.1.4. Aprovació de factures. RELACIÓ 315.

3.1.5. Aprovació de factures. RELACIÓ 322, GENERA.

3.1.6. Aprovació de factures. RELACIÓ 318, ENDESA.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes d’abril de 2021.

4.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet, curs 
2020/21, mes de maig 2021. 

4.1.3. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes de maig de 2021.

4.1.4. Beques menjador escoles bressols, curs 2020/21, mes de juny 2021.

4.1.5. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes de juny 2021,

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació Conveni Associació Fem pedagogia i Ajuntament de Ripollet, per 
a dur a terme el Projecte GPS a un futur millor, Curs 2020-21.

4.2.2. Reintegrament de la subvenció atorgada a la Societat Coral El Vallès, dins 
de la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats culturals de caràcter 
puntual per a formació musical durant l’any 2020. 
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4.2.3. Aprovació de la justificació de la subvenció de formació musical, 4rt 
trimestre 2020.  

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de Grua 
municipal, al mes de juliol de 2021.
 
4.3.2. Autorització ocupació via pública per obres al carrer Tamarit 78, 
Comissaria de la Policia Nacional.
 
4.3.3. Renúncia autorització contragual de la Comunitat de Propietaris 
d’Avinguda Catalunya 31 - C/Tramuntana 11.
 
5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Mobilitat i Transport Públic:

5.1.1. Conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet per a la 
instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d’autobús del municipi.

5.2. Urbanisme:

5.2.1. Autorització llicència d'obres de canvi d’ús de dos locals, a dos habitatges 
al carrer Calvari, núm. 32.

5.3. Serveis Municipals i Municipalització:

5.3.1. Aprovació de la liquidació de la Taxa, any 2020 d’autoritzacions 
provisionals d’utilització de places d’aparcament municipals a l’aparcament El 
Molí i ocupació de l’espai i serveis de les zones comunitàries, del Mercat 
municipal, com a zona  de càrrega i descàrrega a Mercadona, SA.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’Acta de la sessió ordinària 2021/29, de 27 de juliol.
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2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats de:

- Del Decret d’Alcaldia 2021/885, de 26 de maig de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives de la pista d’atletisme del 
Poliesportiu municipal, per donar compliment a les mesures i protocols 
davant la pandèmia, al Club Bunkay, S.L. de Ripollet, per a l’activitat de 
Campionat de tècnica i resistència de Karate Kyokushinkai, pel dia 6 de juny 
i la liquidació de la taxa corresponent per un import total de 74,90€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1181, de dia 9 de juliol, pel qual s’aprova el padró 
de l’escola de natació del mes de juliol al Poliesportiu municipal, per un 
import total de 880,77€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1182, de dia 9 de juliol, pel qual s’aprova el Padró 
d’abonaments al Poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes de 
juliol de 2021, per un import total de 94.056,19 €.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1195, de 13 de juliol de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives pel Torneig Nacional de Base de 
l’Associació de Futbol Sala Ripollet, del dia 3 al dia 5 de setembre de 2021. 
Cessió que està exempta de taxa per tractar-se d’una entitat sense ànim de 
lucre.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1202, de 13 de juliol de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives per a la realització de 
l’assemblea de treballadors al Camp de futbol municipal a SIGEN-USOC-
Nissan pel 19 de juliol, i la liquidació de la taxa corresponent per un import  
total de 80€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1205, de 15 de juliol, pel qual s’aprova la liquidació 
d’abonaments al Poliesportiu municipal del mes de juny de 2021, amb un 
import total de 3.618,05 €.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1249, de 23 de juliol, pel qual s’aprova la 
liquidació dels cursos anuals de natació de persones amb diversitat funcional 
2021, al Poliesportiu municipal, per un import total de 105,26€.

  
- Del Decret d’Alcaldia 2021/1261, de 26 de juliol, pel qual s’aprova la devolució 

de l’import de l’activitat de natació bàsica per a infants, al Poliesportiu 
municipal, de rebuts no domiciliats, temporada 2019/2020, per l’estat 
d’alarma, per un import total de 124,44€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1262, de 26 de juliol de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives per a entrenaments del CLUB 
FUTBOL RIPOLLET, a la pista d’atletisme del Poliesportiu municipal, entre els 
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dies 6 i 17 de setembre. Cessió que està exempta de taxa per tractar-de 
d’una entitat sense ànim de lucre.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1264, de 27 de juliol, pel qual s’aprova la 
liquidació de les noves inscripcions als cursos anuals de natació de 2021, al 
Poliesportiu municipal, per un import total de 1.331,62€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1268, de 27 de juliol, pel qual s’aprova la 
liquidació dels cursos intensius de natació de juliol de 2021, al Poliesportiu 
municipal, per un import total de 7.980,00€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1281, de 27 de juliol, pel qual s’aproven els 
cànons, corresponents al mes de març, dels contractes administratius 
especials, del Servei de bars del Poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, 
neteja i control de les instal·lacions esportives del Camp Municipal de Futbol 
Industrial,  del mes de març de 2021, amb un import total de 2.270 €.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1286, de 27 de juliol, pel qual s’aprova la 
liquidació de les persones inscrites a l’Escola Esportiva d’Estiu 2021, per un 
import total de 22.851,20€.

  
- Del Decret d’Alcaldia, 2021/1296, de data 30 de juliol de 2021, relatiu al 

contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(exp. 2018.07) a la mercantil FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDORES 
DE SEGUROS, S.L., amb NIF numero B58265240, i disposar del contracte 
basat en l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis 
i instal·lacions municipals amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(exp. 2020.01), a favor de la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, amb NIF A-
28119220, per un import total de 51.277,31 €.

 
- Del Decret d’Alcaldia 2021/1301, de 30 de juliol de 2021, relativa a 

l’aprovació del contracte basat en l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet a 
l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les Pòlisses que a continuació 
s’indiquen:

 Lot 1. Vida, a favor de la companyia asseguradora Vidacaixa SAU 
d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A58333261, per un import 
39.816,09 €. 

 Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial, a favor de la companyia 
asseguradora Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, amb NIF 
W0072130H, per un import 46.490,08 €.
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- Del Decret d’Alcaldia 2021/1311, de 30 de juliol, pel qual s’aprova la devolució 
de la part proporcional del curs anual de piscina per a persones amb 
diversitat funcional, de la temporada 2019/2020, amb un import total de 
15,68 €.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1332, de data 4 d’agost de 2021, relatiu a aprovar 
la necessitat de disposar del servei de monitoratge de les activitats físiques 
dirigides i gimnàs del Poliesportiu municipal de Ripollet i aprovar la 
necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de monitoratge de 
les activitats físiques dirigides i gimnàs del Poliesportiu municipal de 
Ripollet, quines prestacions estan genèricament enunciades al contingut dels 
documents Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 
Prescripcions Tècniques, continguts a l’expedient administratiu.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1341, de dia 4 d’agost, pel qual s’aprova el Padró 
d’abonaments al Poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes 
d’agost de 2021, per un import total de 93.349,81 €.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1361, de 12 d’agost de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives a l’Associació Futbol Sala 
Ripollet, per a la tecnificació de porters del dia 1 al 3 de setembre i del 6 al 
7 de setembre de 2021, i la liquidació de la taxa corresponent per un import  
total de 67,50€.

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1362, de 12 d’agost de 2021, pel qual s’aprova 
l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives al Club Patinatge Artístic 
Ripollet, per a la tecnificació del dimecres 1 al divendres 3 de setembre de 
2021 i del dilluns 9 al divendres 13 de setembre de 2021, i la liquidació de la 
taxa corresponent per un import total de 240€.

  
- Del Decret d’Alcaldia 2021/1367, de data 13 d’agost de 2021, relatiu a la 

determinació proposta amb la millor relació qualitat preu del LOT 2: Servei 
d’assessorament de gestió integral de plagues, i LOT 4: Subministrament 
d’arbres, arbusts i substractes, de la licitació del contracte mixt de serveis de 
manteniment de les zones verdes i de les àrees de jocs infantils i mobiliari 
esportiu de Ripollet, d’assessorament en gestió integral de plagues, de reg 
amb camió cuba de l’arbrat viari i el subministrament d’arbres, arbusts i 
substractes; així mateix, donar compte de la suspensió del procediment de 
licitació relatiu al LOT 1 – SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES ZONES 
VERDES I DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI ESPORTIU, d’acord 
amb la notificació rebuda en data 30 de juliol de 2021 del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic (TCCSP), i com a mesura cautelar derivada del 
recurs especial en matèria de contractació interposat contra el mateix i 
declarar deserta la licitació del LOT 3 – SERVEI DE REG AMB CAMIÓ CUBA 
DE L’ARBRAT VIARI, en tant que, exhaurit el termini de presentació d’ofertes, 
no s’ha presentat cap proposta per participar en el procediment.
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- Del Decret d’Alcaldia 2021/1385, de 17 d’agost, pel qual s’aprova la liquidació 
de les noves inscripcions als cursos trimestrals de natació per a adults del 
segon trimestre de 2021, per un import total de 170,01€.

- Del decret d'Alcaldia 2021/1399, adoptat en data 19 d’agost de 2021, en 
relació amb l’adjudicació del contracte de Servei de grua municipal i de 
retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet a l’empresa 
RAFAEL MUELAS NAVARRETE, amb NIF 52392120Y, amb una vigència de 
quatre anys, sense possibilitat de pròrroga, a partir de la data de finalització 
de la vigent contractació del servei, és a dir, del dia 1 d’octubre de 2021, per 
un import total de 529.568,60 euros (amb l’IVA inclòs), pels quatre anys de 
durada del contracte.  

         
- Del decret d'Alcaldia, 2021/1401 de data 19 d'agost de 2021, relatiu a 

l’adjudicació del contracte menor de Subministrament i instal·lació 
d’estructures esportives al parc Rizal de Ripollet, a l’empresa SILMAR 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS, S.L.U, amb CIF B64065550, per un 
import total de 18.145,77 euros (IVA inclòs), imputant-se aquesta quantitat 
a l’aplicació pressupostària 403.171.61900, Millores parcs públics del vigent 
pressupost de 2021.

  
- Del Decret d'Alcaldia 2021/1405, adoptat en data 19 d'agost de 2021, relatiu 

a l’adjudicació de la Concessió administrativa de domini públic del bar-
restaurant del Centre de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, a la senyora 
DADES PROTEGIDES amb NIF DADES PROTEGIDES, amb una durada de dos 
anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, comptadors 
a partir de la data de formalització del contracte i l’aprovació del cànon a 
satisfer per la concessionària fixat en la quantitat total de 1.875,50 € 
mensuals amb l’IVA inclòs, que s’imputaran al concepte pressupostari 54102 
- Lloguer Bar Cultura.  

- Del Decret d’Alcaldia 2021/1410 de 19 d’agost de 2021 relatiu a l’adjudicació 
del contracte menor de servei per al procés participatiu per a la creació dels 
Consells de Cultura i d’Esports de l’Ajuntament de Ripollet i establir-ne els 
seus respectius plans de treball, a l’empresa MOMENTUMLAB, S.L., amb 
B66621061, per un import total de 11.011,00 euros (IVA inclòs), previst per 
l’exercici corrent, imputant-se a l’aplicació pressupostària 103.924.22706 
Processos Participatius del vigent pressupost de 2021.  

- Del decret de l’Alcaldia núm. 2021/1417, de data 24 d’agost de 2021, relatiu 
a l’adjudicació del servei per al control d’accessos amb seguretat 
sociosanitària i d’incidències a l’equipament de drets socials amb caràcter 
temporal per a  l’obertura total a la ciutadania a l’empresa NORDESTE 
SERVICIOS INTEGRALES 2003 S.L, amb CIF B6563192, per un import de 
10.209,16 euros (IVA inclòs), previst per l’exercici corrent, imputant-se 
aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 301.231.22699 – Pla de xoc 
post-covid del vigent pressupost de 2021.   
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de Servei d’informació i coordinació de la borsa de mediació 
d’habitatge de lloguer de Ripollet.

En data 14 de juny de 2021 ha estat emès informe per part del cap de l’àrea 
d’Habitatge, senyor DADES PROTEGIDES, incorporat a l’expedient administratiu, 
justificant la necessitat del servei d’informació i coordinació de la borsa de 
mediació d’habitatge de lloguer de Ripollet, motivada pel compromís de facilitar 
l’accés a l’habitatge a persones i col·lectius que tenen majors dificultats per 
accedir-hi, mitjançant una acció d’intermediació i coordinació.

En la mateixa data, 14 de juny de 2021, el cap de l’àrea d’Habitatge, senyor 
DADES PROTEGIDES, ha emès informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica 
i pressupostària i la projecció de la inversió, que consta incorporat a l’expedient 
administratiu.

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

Atesa aquesta necessitat, el departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha 
elaborat el plec de clàusules administratives particulars –PCAP-, mentre que el 
plec de prescripcions tècniques –PPT- ha estat redactat per part del cap de l’àrea 
d’Habitatge, senyor DADES PROTEGIDES, quin tenor i documentació conformen 
l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.

L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú 
de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la següent numeració:

- 70333000-4 Serveis relacionats amb habitatges
La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix 
l’article 17 LCSP.
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En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 152.727,26 €, (cent 
cinquanta-dos mil set-cents vint-i-set euros amb vint-i-sis cèntims).

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, 
adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de manera automàtica.  

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la 
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució 
d’alcaldia número 2019/1863, de 05 de desembre. 

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

Primer.- Aprovar la necessitat de disposar del servei d’informació i coordinació 
de la borsa de mediació d’habitatge de lloguer de Ripollet.

Segon.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei 
d’informació i coordinació de la borsa de mediació d’habitatge de lloguer de 
Ripollet, quines prestacions estan genèricament enunciades al contingut dels 
documents Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions 
Tècniques, continguts a l’expedient administratiu.

Tercer.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte 
que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 304.152.22799 (Servei borsa 
lloguer) del vigent pressupost.

Quart.- Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació 
suficient pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els següents 
imports:

Any 2021: mesos de setembre a desembre (4 mesos), despesa de 11.570,25 € 
(onze mil cinc-cents setanta euros amb vint-i-cinc cèntims), més l’IVA de 
2.429,75 €, fan un total de 14.000,00 €. 
Any 2022: mesos de gener a desembre (12 mesos), despesa de 34.710,74 € 
(trenta-quatre mil set-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims), més l’IVA 
de 7.289,26 €, fan un total de 42.000,00 €.
Any 2023: mesos de gener a agost (8 mesos), despesa de 23.140,49 € (vint-i-
tres mil cent quaranta euros amb quaranta-nou cèntims), més l’IVA de 4.859,51 
€, fan un total de 28.000,00 €. 
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Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis 
futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada 
exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que 
preveu l’art. 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Cinquè.- Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de 
contractació de referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord 
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

Sisè.- Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva 
obertura.

Setè.- Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació: 

President: L’Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: La Secretària de l’Ajuntament, la Interventora de l’Ajuntament i la 
coordinadora de l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament, o bé les persones en 
que puguin delegar.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 

Vuitè.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per 
a l’efectivitat del present acord. 

3.1.2. Primera pròrroga del contracte administratiu de Serveis 
d’intervenció socioeducativa dins de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Ripollet 

Antecedents de fet

I.- En data 23 de setembre de 2020, mitjançant resolució de l’Alcaldia número 
2020/1230, es va adjudicar el contracte administratiu de serveis d’intervenció 
socioeducativa dins l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet a l’entitat 
mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, S.L., amb NIF B-59545913.

II.- El contracte entre l’entitat mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, S.L. i 
l’Ajuntament de Ripollet, va ser formalitzat en data 23 d’octubre de 2020, per 
un preu 215.343,62 euros (dos-cents quinze mil tres-cents quaranta-tres euros 
amb seixanta-dos cèntims), IVA exempt, per un període d’un any a comptar des 
de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any 
cadascuna.
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III.- Segons informe emès per la responsable del contracte i cap de Serveis 
Socials de l’ajuntament, senyora DADES PROTEGIDES, en data 21 de juliol de 
2021, incorporat a l’expedient administratiu, les prestacions objecte del servei 
contractat s’han executat correctament i d’acord amb les condicions previstes als 
plecs que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el seu dia per 
l’empresa adjudicatària, persistint encara la necessitat d’execució del servei, i per 
tant proposant-se la concessió de la primera pròrroga del contracte 
administratiu de serveis d’intervenció socioeducativa dins l’àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Ripollet a l’entitat mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.

Fonaments de Dret

Primer. El  plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix 
aquesta contractació, estableix, en la seva clàusula sisena, i de conformitat amb 
les previsions de l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), vigent en el moment d’aprovació de l’inici de la licitació, 
el següent:

“6. Termini del contracte i pròrroga
(Article 29 LCSP)
El termini de durada del contracte és el que s’estableix a continuació. Tots aquests 
terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa 
contractista, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos d’antelació a 
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, 
per acord tàcit de les parts, i s’haurà de formalitzar en el document corresponent. 
Termini de durada: UN ANY a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
Possibilitat de pròrrogues: es preveu la possibilitat de celebrar dues pròrrogues, d’un any 
cadascuna.”

Segon.- La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:

“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
1.  La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en 

cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 
necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, 
sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de 
las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en 
los artículos 203 a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego 
que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación 
de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
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En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el 
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida 
en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio 
más de seis meses.

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

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

5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, 
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este 
artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años.
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6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de 
duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que 
constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración 
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que 
el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras 
o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta 
las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las 
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión 
de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá 
exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de 

servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 

explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios 
sanitarios.

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios 
sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 
por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del 
contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión 
y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que estas 
deban suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o 
debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la 
ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades 
contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin 
que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.

7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean 
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo 
de vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del 
plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan 
trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final 
excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del 
contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo 
causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución 
del correspondiente contrato principal.
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación 
de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario 
para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho 
contrato principal.

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
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9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6 de 
este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que 
se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española.”

Tercer. L’apartat segon de la part dispositiva del contracte administratiu 
formalitzat, disposa el següent:

“SEGON. El preu del contracte és de 215.343,62 euros (dos-cents quinze mil tres-
cents quaranta-tres euros amb seixanta dos cèntims), IVA exempt, per l’any de 
durada del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 2311.22799 – Contracte atenció col·lectiva 
infantil i juvenil.”

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la 
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució 
d’alcaldia número 2019/1863, de 05 de desembre. 

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

Primer.- Aprovar la necessitat de disposar de la primera pròrroga del contracte 
administratiu de serveis d’intervenció socioeducativa dins l’àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Ripollet.

Segon.- Aprovar la primera pròrroga d’un any del contracte de referència, 
subscrit en data 23 d’octubre de 2020, entre l’Ajuntament de Ripollet i l’entitat 
mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, S.L., amb NIF B-59545913, fins el dia 23 
d’octubre de 2022, d’acord amb les condicions previstes als plecs tècnics i 
administratius que regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el 
seu dia per l’empresa adjudicatària.

Tercer.- Aprovar la disposició de despesa derivada d’aquesta primera pròrroga, 
per import de 215.343,62 euros (dos-cents quinze mil tres-cents 
quaranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims), IVA exempt, així com el 
seu caràcter plurianual, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 2311.22799 
(Contracte atenció col·lectiva infantil i juvenil) del vigent pressupost.

Quart.- Autoritzar la despesa per atendre aquesta pròrroga, amb consignació 
suficient per als exercicis en que tingui vigència la mateixa, amb els següents 
imports:
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Exercici 2021.- De 24 d’octubre a 31 de desembre: despesa de 40.521,66 € 
(quaranta mil cinc-cents vint-i-un euros amb seixanta-sis cèntims), IVA 
exempt.
Exercici 2022.- D'1 de gener a 23 d’octubre: despesa de 174.821,96 € (cent 
setanta-quatre mil vuit-cents vint-i-un euros amb noranta-sis cèntims), IVA 
exempt. 

Atès que la pròrroga del contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a 
exercicis futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per 
a cada exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el 
que preveu l’art. 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Cinquè.- Notificar al contractista l’acord adoptat. 

Sisè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es 
poden 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, 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.

3.1.3. Liquidacions taxes 2021 Mercadona, SA - Espai públic a les 
instal·lacions del Mercat Municipal.

Antecedents de fets:

En aplicació de l’apartat III del contracte signat el dia 22 de setembre de 2005, 
el qual reprodueix l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 28 de juliol de 
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2005, d’adjudicació provisional a Mercadona SA de la construcció i explotació 
d’un espai comercial dins les instal·lacions del Mercat Municipal, i l’acord 
d’adjudicació definitiva adoptat del Ple municipal, en sessió de 16 de setembre 
de 2005, es procedeix a liquidar les taxes i aportacions anuals ofertes per 
l’empresa Mercadona SA.

Aplicar la variació percentual de l’índex general nacional del sistema d’índex de 
preus al consum, en el període comprés entre el mes de juliol de 2020 i el mes 
de juliol de 2021, donat que la variació és del 2,9%.
 
No obstant això, ja que al 2020 el percentatge va ser de -0,6%, realitzem la 
actualització d’aquesta variació percentual en positiu, tenint com a resultat a 
2021 un 2,3%, que es tindrà en compte als efectes d’aplicar el percentatge 
compensat.

Utilització espai comercial dintre del Mercat municipal 36.342,15 €
Aportació a campanyes informatives i publicitàries 54.513,23 €
Aportació al pla conjunt d’organització i acció comercial al Mercat 54.513,23 €

Fonaments de dret: 

Art. 214 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vista la proposta formulada per la Regidoria d’economia i els informes dels caps, 
responsables o tècnics, emesos a l’efecte, s’acorda:

Primer.- Aprovar les liquidacions núm. 2255565 per import de 36.342,15 €, 
corresponent a la utilització d’un espai comercial dintre les instal·lacions del 
mercat municipal; la liquidació núm. 2255563 per import de 54.513,23 € per 
aportació a campanyes informatives i publicitàries i la núm. 2255564 per import 
de 54.513,23€, per aportació al pla conjunt d’organització i acció comercial al 
mercat, a nom de la societat Mercadona SA.

El període impositiu de les liquidacions correspon a l’any 2021 i el període de 
pagament és el que consta en cadascuna de les liquidacions. 
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3.1.4. Aprovació de factures – Relació 315, Drets Socials.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000315R, de data 24 d’agost de 2021, per un 
import total de 217.034,04€.

Fonaments de Dret: 

1. Els articles 213 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveuen l’obligació del control 
intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici d’aquesta funció 
s’informa favorablement les factures en el seu aspecte econòmic-financer. 

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde l’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL), en concordança amb 
l’article 53.1g) 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, competència 
delegada en la Junta de Govern Local. 

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000315R, de data 24 d’agost, 
així com el seu pagament. L’import total és de 217.034,04€, que comprèn les 
operacions des de la núm. 2021.2.0015531.000, per un import de 60,38€, a nom 
de COMERCIAL D’ELECTRICITAT INDUSTRIAL S.A., fins a l’operació 
2021.2.0017336.000, per un import de 4.653,11€, a nom de GENERA MITJÀ 
PROPI RIPOLLET, SL.

2.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 
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3.1.5. Aprovació de factures – Relació 322. GENERA.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000322R, de data 26 d’agost de 2021, per un 
import total de 103.530,23€.

Fonaments de Dret: 

1. Els articles 213 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveuen l’obligació del control 
intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici d’aquesta funció 
s’informa favorablement les factures en el seu aspecte econòmic-financer. 

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde l’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL), en concordança amb 
l’article 53.1g) 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, competència 
delegada en la Junta de Govern Local. 

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000322R, de data 26 d’agost 
de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 103.530,23€, que 
comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0017334.000, per un import de 
49.198,31€, a nom de GENERA MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL, fins a l’operació 
2021.2.0018199.000, per un import de 5.133,61€, a nom de GENERA MITJÀ 
PROPI RIPOLLET, SL.

2.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 

3.1.6. Aprovació de factures – Relació 318. ENDESA.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000318R, de data 24 d’agost de 2021, per un 
import total de 131.778,65€.
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Fonaments de Dret: 

1. Els articles 213 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveuen l’obligació del control 
intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici d’aquesta funció 
s’informa favorablement les factures en el seu aspecte econòmic-financer. 

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde l’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL), en concordança amb 
l’article 53.1g) 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, competència 
delegada en la Junta de Govern Local. 

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000318R, de data 24 d’agost 
de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 131.778,65€, que 
comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0014993.000, per un import de 
2.266,55€, a nom de ENDESA ENERGIA S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a 
l’operació 2021.2.0017197.000, per un import de 118,58€, a nom de ENDESA 
ENERGIA S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL.

2.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri. 

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes d’abril de 2021.

Fets

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.
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Fonaments de dret

.- Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions,

.- L’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 juliol de 2018. 
.- El punt segon, tercer i desè  de les bases reguladores i convocatòria de beques 
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per resolució d’alcaldia nº 
636/2020 d’aquest ajuntament , amb data 5 de maig. 
.- Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Examinats els fets, l’informe tècnic 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, la Junta de Govern Local adopta el següent 
acord:

Primer: Autoritzar les beques dels menjadors escolars del mes de març de 2021 
per un import total de 67.147,39 €.

Segon: Disposar la despesa, reconèixer l’obligació de les beques dels menjadors 
escolars del mes d’abril de 2021 per un import total de 67.147,39 (dels quals està 
previst que subvencioni el Consell Comarcal l’import de 59.746’92€), segons 
annex I (de 17 pags.) adjunt a l’expedient que comença amb dni tutor DADES 
PROTEGIDRS i acaba amb dni tutor DADES PROTEGIDES, i ingressar al núm. de 
compte de l’endossatari corresponent.

Tercer.- Aprovar i realitzar el pagament als endossataris i pels imports que es 
relacionen a continuació, de conformitat amb el punt 10 de les bases reguladores 
i convocatòria:

Endossatari NIF endossatari Total
Afa Escola Els Pinetons G64308554 3.924,62 €
Ampa Escola Saltells G08852618 86,26 €
Catering Vostra Cuina, SL B63437529 1.371,12 €
Col.legi Sant Gabriel R5800433D 1.015,81 €
Ecomenja S.L. B64120165 3.399,77 €
Escola Montserrat B08432965 263,91 €
Fundació catalana de l'esplai G61096368 318,27 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Cerdanyola G65058349 198,98 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Ripollet G65058349 1.670,22 €
Iss Facility Services.SA A61895371 171,31 €
Jiménez Díaz, Juan F. (Sant Joan de la Creu) 6391342X 1.305,51 €
La Vostra Cuina, SL B58742057 15.364,74 €
Serhs Food Area, SL B59803825 38.056,87 €
Total general  67.147,39 €
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Quart: Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost. 

4.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals de Ripollet, 
curs 2020/21, del mes de maig de 2021.  

Fets

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.

Fonaments de dret

.- Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions,

.- L’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 juliol de 2018. 
.- El punt segon, tercer i desè  de les bases reguladores i convocatòria de beques 
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per resolució d’alcaldia nº 
636/2020 d’aquest ajuntament , amb data 5 de maig. 
.- Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques

Examinats els fets, l’informe tècnic 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, s’acorda:

Primer.- Autoritzar les beques dels menjadors escolars  del mes de maig 2021 
corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema per 
un import total de 1.174’76€.

Segon.- Disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  l’obligació de les 
beques dels menjadors escolar del mes de maig 2021 (corresponents a l’escoles 
bressols municipals La Rodeta del Molí i La Verema) per un import total de 
1.174’76€., segons la relació adjunta al expedient que comença per l’alumne amb 
NIE tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne amb DNI tutor DADES 
PROTEGIDES. 
Aquest ajuts de menjador no estan subvencionats pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.

Tercer.- Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari Serhs Food Service amb 
CIF B59803825 per un import de 1.174,76€, de conformitat amb el disposat al 
punt 10 de les bases reguladores i convocatòria.
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Quart.- Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.

4.1.3. Beques menjador escolar, curs 2020/21, del mes de maig de 2021.

Fets

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.

Fonaments de dret

.- Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions,

.- L’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 juliol de 2018. 
.- El punt segon, tercer i desè  de les bases reguladores i convocatòria de beques 
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per resolució d’alcaldia nº 
636/2020 d’aquest ajuntament , amb data 5 de maig. 
.- Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Examinats els fets, l’informe tècnic 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, s’acorda:

Primer: Autoritzar les beques dels menjadors escolars del mes de maig de 2021 
per un import total de 64.284, 75 €.

Segon: Disposar la despesa, reconèixer l’obligació de les beques dels menjadors 
escolars del mes de maig de 2021 per un import total de 64.284,75 € (dels quals 
està previst que subvencioni el Consell Comarcal l’import de 56.950’27€), 
segons annex I (de 19 pàgs.) adjunt a l’expedient que comença amb DNI tutor 
DADES PROTEGIDES i acaba amb DNI tutor DADES PROTEGIDES, i ingressar al 
núm. de compte de l’endossatari corresponent.

Tercer.- Aprovar i realitzar el pagament als endossataris i pels imports que es 
relacionen a continuació, de conformitat amb el punt 10 de les bases reguladores 
i convocatòria.:

Endossatari Nif endossatari Total
Afa Escola Els Pinetons G64308554 3.799,43 €
Ampa Escola Saltells G08852618 86,26 €
Catering Vostra Cuina, SL B63437529 1.409,86 €
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Col.legi Sant Gabriel R5800433D 899,88 €
Ecomenja S.L. B64120165 3.245,10 €
Escola Montserrat B08432965 291,69 €
Fundació catalana de l'esplai G61096368 273,28 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Cerdanyola G65058349 197,28 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Ripollet G65058349 1.605,69 €
Iss Facility Services.SA A61895371 166,68 €
Jiménez Díaz, Juan F. (Sant Joan de la Creu) 6391342X 1.238,52 €
La Vostra Cuina, SL B58742057 14.705,07 €
Serhs Food Area, SL B59803825 36.366,01 €
Total general  64.284,75 €

Quart: Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.

4.1.4. Beques menjador escoles bressol, curs 2020/21, mes de juny 2021.

Fets

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.

Fonaments de dret

.- Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions,

.- L’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 juliol de 2018. 
.- El punt segon, tercer i desè  de les bases reguladores i convocatòria de beques 
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per resolució d’alcaldia nº 
636/2020 d’aquest ajuntament , amb data 5 de maig. 
.- Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques

Examinats els fets, l’informe tècnic 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, s’acorda:

Primer.- Autoritzar les beques dels menjadors escolars  del mes de juny 2021 
corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema per 
un import total de 1.312’36€.
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Segon.- Disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  l’obligació de les 
beques dels menjadors escolar del mes de juny 2021 (corresponents a l’escoles 
bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema) per un import total de 
1.312’36€., segons la relació adjunta al expedient que comença per l’alumne amb 
nie tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne amb dni tutor DADES 
PROTEGIDES. 
Aquest ajuts de menjador no estan subvencionats pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.

Tercer.- Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari Serhs Food Service amb 
CIF B59803825 per un import de 1.312,36€, de conformitat amb el disposat al 
punt 10 de les bases reguladores i convocatòria.

Quart.- Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.

4.1.5. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes de juny 2021. 

Fets

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.

Fonaments de dret

.- Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions,

.- L’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple en sessió de 18 juliol de 2018. 
.- El punt segon, tercer i desè  de les bases reguladores i convocatòria de beques 
de menjador escolar pel curs 2020/21, aprovades per resolució d’alcaldia nº 
636/2020 d’aquest ajuntament , amb data 5 de maig. 
.- Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Examinats els fets, l’informe tècnic 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, s’acorda:

Primer: Autoritzar les beques dels menjadors escolars del mes de juny de 2021 
per un import total de 53.602,97 €.

Segon: Disposar la despesa, reconèixer l’obligació de les beques dels menjadors 
escolars del mes de juny de 2021 per un import total de 53.602,97 € (dels quals 
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està previst que subvencioni el Consell Comarcal l’import de 46.156’07€), segons 
annex I (de 17 pags.) adjunt a l’expedient que comença amb dni tutor DADES 
PROTEGIDES i acaba amb dni tutor DADES PROTEGIDES, i ingressar al núm. de 
compte de l’endossatari corresponent.

Tercer.- Aprovar i realitzar el pagament als endossataris i pels imports que es 
relacionen a continuació, de conformitat amb el punt 10 de les bases reguladores 
i convocatòria:

Endossatari Nif endossatari Total
Afa Escola Els Pinetons G64308554 2.941,04 €
Ampa Escola Saltells G08852618 72,64 €
Catering Vostra Cuina, SL B63437529 1.207,95 €
Col.legi Sant Gabriel R5800433D 761,74 €
Ecomenja S.L. B64120165 2.898,14 €
Escola Montserrat B08432965 222,24 €
Fundació catalana de l'esplai G61096368 277,86 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Cerdanyola G65058349 133,69 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Ripollet G65058349 1.378,75 €
Iss Facility Services.SA A61895371 148,16 €
Jiménez Díaz, Juan F. (Sant Joan de la Creu) 6391342X 1.015,34 €
La Vostra Cuina, SL B58742057 12.577,82 €
Serhs Food Area, SL B59803825 29.967,60 €
Total general  53.602,97 €

Quart: Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost. 

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació Conveni Associació Fem Pedagogia i Ajuntament de 
Ripollet per dur a terme el Projecte GPS a un futur millor, Curs 2020-21.

Atès que d'acord amb l’article 25.1 de la LBRL, el municipi per a la gestió dels 
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot promoure tota classe 
d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Vist que per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa 
referència en l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la 
iniciativa privada, concretament, la d'aquelles entitats particulars les activitats 
de les quals són d'utilitat i/o d'interès públic i social, i que complementen els 
serveis prestats per aquesta Administració.

Atès que dins de les formes d'activitats de les Administracions Públiques el 
foment de les activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i 
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complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, donat 
que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a que el mencionat 
àmbit de l'activitat romandrà en el sector privat, amb l'ajuda i la col·laboració 
de l'Administració en la seva consecució, d'acord amb la filosofia orientadora del 
nostre sistema constitucional.

Atès que per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent 
en l'actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns documents de 
Conveni, que suposa la participació d'aquest Ajuntament en el finançament 
d'activitats la iniciativa i organització dels quals són a càrrec dels particulars i/o 
entitats, sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès públic. 

Vist l’escrit que ha entrat per registre, amb núm. 2021/5569, de data 19 d’abril, 
on la responsable de l’Associació Fem Pedagogia presenta la continuïtat del 
projecte d’orientació i atenció psicopedagògica -GPS a un futur millor a realitzar 
amb l’alumnat del CFA Jaume Tuset.

Vist que l'Associació Fem Pedagogia és una entitat independent i sense ànim de 
lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G-66004870, que va ser creada 
de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat 
de Catalunya i està inscrita amb el número 51840 al Registre de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

Vist que aquest projecte sobre orientació personal i acadèmica, està adaptat a 
l’alumnat del CFA Jaume Tuset, per ajudar-lo  a obtenir el Graduat de Secundària, 
per poder accedir a la formació professional de grau mig, a la formació de grau 
superior o a la formació universitària; segons les diferents necessitats i els 
diferents perfils individuals.

Vist que la directora del centre ha valorat molt positivament els seus resultats, 
sol·licitant també la continuïtat del projecte GPS a un futur millor, per poder 
continuar la tasca realitzada amb l’alumnat durant el curs anterior, raó que 
justifica la singularitat del projecte, així com amb alumnat nou.

Vist que el treball per obtenir èxits educatius, depèn en gran mesura de la 
qualitat del seguiment i de l’orientació de l’alumnat; i tenint en compte que els 
resultats del curs anterior i la valoració del projecte han estat molt positius. 

Vista l’aplicació del projecte GPS a un futur millor, presentada per l’Associació 
Fem pedagogia, amb totes les activitats i accions que inclou, a realitzar en el 
centre CFA Jaume Tuset, que consta a l’expedient. 

Vist que el curs escolar ja està molt avançat, i les activitats s’estan realitzant per 
la gran demanda de l’alumnat, raó per la qual es creu convenient atorgar una 
bestreta en fer la signatura del conveni.
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Vist que el règim jurídic del present conveni serà l’establert a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (LGS), en el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, l’Ordenança municipal de les bases generals reguladores 
de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats municipals 
de Cultura, d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació, així com 
la resta de normativa que sigui de pertinent aplicació. També s’han de tenir 
presents els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic (LRJSP) i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya 
aplicable als convenis.

Així mateix, tal i com estableixen els articles 8.1 de la LGS, l’article 10.1 del Reial 
Decret 887/2006 i la base sisena de l’Ordenança de les bases generals 
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats 
municipals de Cultura, d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació, 
aquesta subvenció nominativa està recollida a l’actual Pla Estratègic de 
Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de desembre de 2018.

Atès que el pressupost municipal per a l’exercici 2021 preveu l’atorgament d’una 
subvenció nominativa a favor de l’Associació Fem Pedagogia (Projecte GPS a un 
futur millor) per un import de DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS -
2.340,00€, a l’empara de l’article 22 apartat segon, epígraf a) de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions –LGS.

Atès que consta en l’expedient document comptable RC amb número 
2021.2.0013695.000 per import de 2.340,00 euros, en concepte de subvenció 
directa a favor de l’Associació Fem Pedagogia - projecte GPS a un futur millor.

Vist l’informe tècnic emès en data 16 de juliol d´enguany  per la persona que 
ocupa el càrrec de cap del Servei d’Educació, en relació a l’aprovació del conveni 
i l´atorgament de subvenció directa a favor de l´Associació Fem Pedagogia - per 
una vida digna per a tothom (projecte GPS a un futur millor) per al curs 202/2021

Vist l’informe jurídic emès en data 19 de juliol de 2021 per la TAG de Serveis 
Jurídics, favorable a l’aprovació del conveni regulador de la subvenció prevista 
nominativament al pressupost 2021 de l’Ajuntament de Ripollet a favor de 
l’Associació Fem Pedagogia - per dur a terme el projecte GPS a un futur millor, 
donat que s’adequa a la normativa en matèria de subvencions i de procediment 
administratiu segons s’ha justificat en aquest informe.

Vistes les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3960, 
de 5 de desembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
el 16 de desembre de 2019.
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Vistos els preceptes citats anteriorment, i altres de caràcter general i procedent 
aplicació, i en exercici de les atribucions que confereix a l’alcalde la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’acorda:

PRIMER: Aprovar el conveni per a l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor de l’Associació Fem Pedagogia – per una vida digna per a tothom; amb número 
d’identificació fiscal G-66004870, amb seu social a la Pça. Mirador, Edifici 
Mirador s/n, bústia 22, 08211 Castellar del Vallès, per un import de DOS MIL 
TRES-CENTS QUARANTA EUROS (2.340 €) a l’empara de l’article 22 apartat 
segon, epígraf a) de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, 
per l’execució de les activitats que li són pròpies en mèrits de la seva naturalesa 
jurídica i objecte social, i que es transcriu tot seguit:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET 2021, A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ FEM PEDAGOGIA, AMB 
DESTÍ A DUR A TERME UN PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ASSESORAMENT - GPS A UN 
FUTUR MILLOR - AL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES JAUME TUSET – 
CURS 2020-21

A Ripollet, a data de la signatura electrònica.

REUNITS

D’una  banda,  l’Il·lm. Sr.  José M. Osuna López,  amb domicili a aquests efectes al 
municipi de Ripollet, carrer Balmes número 2, actua en la seva qualitat d’Alcalde de 
l’AJUNTAMENT   i en virtut de les competències que li són atorgades a l’article 21, apartat 
primer epígraf b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local – LRBRL - així com 
l’article 53, apartat 1er epígraf a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya – TRLMRLC -. 

En endavant l’AJUNTAMENT.

I de l’altra la Sra. DADES PROTEGIDES, major d’edat, amb DNI DADES PROTEGIDES, amb 
domicili a aquests efectes a Pça. Mirador, Edifici Mirador s/n, bústia 22, 08211 Castellar 
del Vallès, que actua en nom i representació de l’Associació Fem Pedagogia – per una 
vida digna per a tothom; amb número d’identificació fiscal G-66004870.

En endavant l’ASSOCIACIÓ

Assistits per la secretària general de l'Ajuntament, senyora Helena Muñoz Amorós, qui 
dóna fe de l’acte d’acord amb el que preveuen els articles 92.bis a) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb el 54.1.b) del Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 173 del Reial decret 
2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’art. 3.2.i) del Reial decret 128/2018, 
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de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present conveni i

EXPOSEN

L’Ajuntament de Ripollet reconeix i valora el treball en l’àmbit formatiu, d’orientació 
acadèmica i professional que realitza l’entitat beneficiària de la subvenció així com la 
seva voluntat de servei a la comunitat.  Aquest és un projecte d’orientació adreçat a 
persones que segueixen l’educació reglada al CFA Jaume Tuset. Les ajuden a preparar-
se per continuar els estudis, per aprovar proves d’accés, per orientar sobre el futur segons 
aptituds, etc. (gran part de l’alumnat més jove necessita d’un suport per continuar el 
procés educatiu personal). El personal de l’associació que porta a terme el projecte, és 
especialista en els temes d’orientació acadèmica, professional i personal. Aquest fet 
ajuda l’alumnat a promocionar en els estudis i a seguir els itineraris formatius.

Que per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa referència en 
l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la iniciativa privada, 
concretament, la d'aquelles entitats particulars les activitats de les quals són d'utilitat 
i/o d'interès públic i social, i que complementen els serveis prestats per aquesta 
Administració.

Que dins de les formes d'activitats de les Administracions Públiques el foment de les 
activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i complementàries dels 
serveis municipals, és de fonamental importància, donat que en lloc de substituir l'acció 
lliure d'aquests coadjuva a que el mencionat àmbit de l'activitat romandrà en el sector 
privat, amb l'ajuda i la col·laboració de l'Administració en la seva consecució, d'acord 
amb la filosofia orientadora del nostre sistema constitucional.

Que per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent en l'actualitat 
estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental importància la subvenció, 
instrumentada a través dels oportuns documents de Conveni, que suposa la participació 
d'aquest Ajuntament en el finançament d'activitats la iniciativa i organització dels quals 
són a càrrec dels particulars i/o entitats, sempre que aquestes activitats es puguin 
considerar d’interès públic

En aquest context, d’acord amb el que disposa l’art. 22.2 a) de la Llei General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en endavant LGS, en els pressupostos generals 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2021 s’ha previst l’atorgament d’una subvenció 
nominativa a favor de l’ASSOCIACIÓ, per una quantitat de 2.340,00 € per dur a terme el 
programa d’orientació acadèmica “GPS a un futur millor” al CFA Jaume Tuset de 
Ripollet, en col·laboració amb la Regidoria d’Educació, durant el curs 2020-21 (de 
setembre 2020 a juny 2021), Aplicació Pressupostària 308/326/48002. Aquest 
programa GPS a un futur millor és un programa integral d’orientació acadèmica i 
professional que ofereix informació, assessorament, acompanyament i formació amb 
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l’objectiu que, persones provinents de fracàs escolar o que havien abandonat el sistema 
educatiu i que estudien en Centres de Formació de persones Adultes públics, obtinguin 
el Graduat en Educació Secundària (GES) o passin la prova d’accés a cicles formatius i 
continuïn estudiant per obtenir una titulació oficial d’especialització professional que 
els permeti millorar les seves possibilitats d’ocupabilitat.

Que l'ASSOCIACIÓ és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia, amb NIF G-66004870

Que l'ASSOCIACIÓ ha estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està inscrita amb el número 51840 al 
Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats incloses en aquest conveni són les que es realitzaran durant el curs 
2020/21 (de setembre 2020 a juny 2021) per poder atendre una bona part de les 
necessitats i demandes d’assessorament i orientació de l’alumnat que assisteix al CFA 
Jaume Tuset durant aquest període.

Ambdues parts reconeixent-se plena capacitat per a la signatura del present document 

ACORDEN

Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és regular la concessió de la subvenció nominativa que 
l’Ajuntament de Ripollet preveu en el pressupost municipal de 2021 a favor de 
l’Associació Fem Pedagogia destinada a contribuir al finançament de les despeses 
derivades del programa d’orientació acadèmica “GPS a un futur millor”, el qual està 
dirigit a l’alumnat del Centre de Formació de persones adultes Jaume Tuset, situat al 
municipi de Ripollet, durant el curs 2020-2021.

Segon.- Finalitat
Aquesta col·laboració permet que es pugui atendre la demanda de les persones joves i 
adultes, matriculades al CFA J. Tuset, que sol·liciten orientació personal i acadèmica, o 
assessorament per continuar el seus itineraris formatius. Aquest programa ofereix 
informació, assessorament, acompanyament i formació; amb l’objectiu que persones, 
amb un fracàs escolar previ, assoleixin el Graduat en Secundària Obligatòria (GES) o 
passin la prova d’accés a cicles formatius de grau mig, i continuïn estudiant per millorar 
les seves possibilitats professionals. 

Amb aquesta orientació personalitzada, tan acadèmica, com professional, forma part de 
l’educació integral de l’alumne. A més, el programa que se subvenciona s’adreça a 
l’alumnat matriculat que més ho necessita: alumnat que necessita d’un suport per no 
abandonar els estudis, per acabar amb èxit els estudis que s’estan cursant al centre, per 
saber escollir uns nous estudis posteriors (que se sentin capaços i que els permetin 
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obtenir títols oficials, com el GES, accés a cicles formatius de Formació professional o 
accés a la universitat).

Tercer.- Requisits de l’entitat beneficiària
Per obtenir la condició de beneficiària, l’Associació Fem Pedagogia haurà de complir 
amb els següents requisits:

- No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb l’Ajuntament de Ripollet.

- No trobar-se en cap procés de reintegrament de subvencions anteriorment 
atorgades per l’Ajuntament de Ripollet.

- No rebre altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, 
procedents d’altres administracions o ens públics o privats, que juntament amb la 
present subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà amb anterioritat a l’aprovació del 
present conveni a través d’una declaració responsable signada pel representant legal de 
l’associació.

Quart.- Obligacions de l’entitat beneficiària 
Són obligacions de l’Associació Fem Pedagogia les que tot seguit s’indiquen:

1. Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenta la 
concessió de la subvenció nominativa que es regula al present conveni.

2. Acreditar, amb anterioritat de l'aprovació del present conveni, que l'entitat està al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat 
Social, que no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la 
condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la LGS i que no es troba en cap 
procediment de reintegrament de subvencions a través d'una declaració 
responsable.

3. Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com 
la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina 
l'atorgament de la subvenció, tal i com s'indica a la clàusula onzena del present 
conveni.

4. Comunicar a l'Ajuntament de Ripollet l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i/o 
ingressos que financin les mateixes activitats subvencionades. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de 
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

5. Adoptar les mesures de difusió establertes a la clàusula novena.

6. Conservar durant un període de com a mínim quatre anys els documents originals 
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts de la present subvenció nominativa.

7. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.
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8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Ripollet, així com de 
qualsevol altre comprovació i/o control financer que es consideri adequat.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

Cinquè.- Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Ripollet assumeix les següents obligacions i compromisos amb 
l’ASSOCIACIÓ:

5.1.- Comissió de seguiment de l’execució del present conveni. 
A fi de garantir el millor desplegament del conveni, amb coordinació adequada de tots 
els aspectes derivats de la seva aplicació, es farà seguiment a través d’una comissió de 
seguiment, la qual estarà formada per personal de l’Associació i personal de 
l’Ajuntament :

- La cap d’Educació de l’Ajuntament
- La presidenta de l’Associació

La comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels acords assolits en 
aquest conveni i presentarà una memòria anual que avaluarà la col·laboració establerta.

La comissió es reuneix, com a mínim, dos cops l’any, per fer seguiment del projecte GPS 
cap a un futur millor. 

La comissió podrà resoldre els problemes d’interpretació i compliments que es puguin 
plantejar respecte el conveni quan ho sol·liciti qualsevol de les parts signants del 
conveni.

5.2.- Cessió d’ús de dependències
L’Ajuntament cedeix l’ús de les dependències municipals designades al CFA Jaume Tuset 
ubicades a la Rambla dels Pinetons, número 1, per al desenvolupament del programa 
d’orientació acadèmica “GPS a un futur millor”.

Sisè.- Condicions econòmiques i finançament
L'Ajuntament de Ripollet atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació Fem 
Pedagogia, de com a màxim 2.340 € (dos mil tres-cents quaranta euros) per contribuir 
al finançament de les despeses derivades del programa d’orientació acadèmica “GPS a 
un futur millor” durant el curs 2020/2021.

La subvenció anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 308-326-48002 “subvenció 
Associació GPS a un món millor” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2021.

L’Associació preveu un cost inicial de les activitats subvencionades de 7.800 euros, de 
manera que la subvenció comporta el 30 % del cost total de les activitats previstes.
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Setè.- Lliurament de la subvenció
Degut a que el curs ja ha finalitzat i l’Associació ha hagut de suportar les despeses 
econòmiques del projecte (pagament de les nòmines i les altres necessitats per dur a 
terme totes les accions del projecte), l’Ajuntament de Ripollet lliurarà la subvenció per 
bestretes que s’organitzaran en dos terminis:

a) El primer termini comprendrà la quantitat de 2.000€, en concepte de bestreta, que 
es pagarà després de la signatura del conveni, durant els deu dies hàbils posteriors.

b) I el segon termini, amb un import de 340 € que es farà efectiva un cop presentada, 
validada i aprovada la justificació econòmica del total de la despesa i la memòria 
d’activitats, a presentar en el termes establerts en la clàusula onzena del present 
conveni. 

Vuitè.- Compatibilitat de la subvenció 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres ajudes, subvencions, 
donatius, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent d’altres 
administracions o ens públics o privats, sempre que, en concurrència amb la subvenció 
regulada al present conveni, no es superi el cost de l'activitat subvencionada.

Novè.- Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a la 
naturalesa del projecte subvencionat, que resultin necessàries pel compliment dels 
objectius i que es realitzin exclusivament durant el període d’execució del projecte 
subvencionat.

No es consideraran realitzades aquelles despeses, que sent subvencionables, no s’hagin 
pagat de forma efectiva abans de la finalització del període de justificació determinat en 
la clàusula desena.

En cap cas el cost d’adquisició d’aquestes despeses subvencionables podrà ser superior 
al valor de mercat.

A efectes de la subvenció nominativa establerta en el present conveni, a continuació es 
relacionen les despeses que es consideraran subvencionables per part de l’ASSOCIACIÓ: 
Les nòmines del personal que portarà a terme les activitats, els tallers i la coordinació. 

 No seran subvencionables les despeses de gestoria.
 El material fungible necessari per dur a terme les activitats.
 Les pòlisses d’assegurances que efectivament corresponen al període 

subvencionable.
 Materials de difusió i disseny, si se’n fan, de les activitats i tallers objecte del conveni, 

on s’inclogui “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet” . Caldrà aportar 
fotografies.
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Totes les despeses de l'entitat indicades en aquesta clàusula han de ser raonables, 
justificables i sempre incloses dintre de l’objecte i període del present conveni.

En cap cas seran despeses subvencionables les següents:

 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, aquells que tinguin 
una vida útil més enllà d’un any, que poder ser susceptibles d’amortització i que no 
es consumeixen íntegrament dintre del període en el que s’executa l’activitat 
subvencionada;

 Els interessos deutors de comptes bancaris;
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat beneficiària, 

encara que tinguin relació amb l’activitat subvencionada;
 Les despeses de procediments judicials.

Desè.- Període subvencionable
La subvenció haurà de destinar-se a finançar les despeses derivades del projecte GPS a 
un futur millor, segons consta a la clàusula primera i segona del present conveni, durant 
el període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Onzè.- Justificació
La justificació haurà d’acreditar el cost total del projecte subvencionat, aportant la 
següent documentació:

1.   Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o representant legal, 
indicant el compliment de les condicions imposades, les activitats realitzades dintre 
del projecte “GPS a un futur millor” i els resultats obtinguts. 
La memòria haurà de contenir un annex gràfic, si escau, que acrediti la difusió de la 
col·laboració amb l'Ajuntament i la publicitat corresponent, tal i com s'estableix a 
la clàusula novena. 

2.  Memòria econòmica justificativa del cost del projecte amb el següent contingut:

- Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat, amb identificació 
del proveïdor, número de document o factura, import, data d'emissió i data de 
pagament. En cas d’haver desviacions respecte el pressupost inicial, aquestes 
hauran d’estar degudament explicades.
Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa, originals o còpia compulsada, 
d’aquelles despeses incorporades en la relació a la que es fa referència al punt 
anterior i l’acreditació de pagament corresponent, que preferiblement es farà a 
través de transferència bancària des del compte corrent de la què l'entitat sigui 
titular. 

- En cas que existeixin altres ingressos o recursos que hagin finançat activitats 
corresponents al projecte “GPS a un futur millor”, balanç econòmic del projecte 
subvencionat que inclogui una relació detallada de totes dels despeses i de tots 
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els ingressos, subvencions o ajudes que hagin finançat l’activitat, amb indicació 
de l’import i procedència.

La justificació de l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels objectius previstos haurà 
de presentar-se abans del 30 de setembre de 2021, a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Ripollet i adreçat a la Regidoria d’Educació.

Dotzè.- Reintegrament de la subvenció
L’ASSOCIACIÓ haurà de reintegrar a l'Ajuntament de Ripollet la part de la subvenció no 
justificada o no executada, si escau, juntament amb els interessos de demora 
corresponents.

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns dels supòsits 
recollits a l'article 37 de la LGS.

El procediment de reintegrament es regirà per les disposicions generals en matèria de 
procediment administratiu establertes al Títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i el Títol III de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sense perjudici de les especialitats contingudes al Títol II de la 
LGS.

De conformitat amb l’article 41 de la LGS, l’òrgan concedent és el competent per exigir 
al beneficiari el reintegrament de la subvenció, si escau, mitjançant la resolució del 
procediment oportú. El procediment s’iniciarà d’ofici i no a instància de part.

Tretzè.- Duració del conveni
El període de vigència del conveni serà des del dia 1 de setembre de 2020 fins al 30 de 
juny de 2021 o fins que s’hagi realitzat l’activitat subvencionada si és anterior a aquesta 
data, i hagi estat justificada el seu finançament, sense perjudici dels procediments de 
reintegrament o sancionadors.

Catorzè.- Modificacions del conveni
Les variacions de les condicions que no comportin modificacions substancials que facin 
necessària la formalització d’un nou conveni, s’incorporaran al text inicial mitjançant 
clàusula addicional. A falta de regulació expressa les modificacions substancials del 
contingut requerirà l’acord unànime dels signants.
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Quinzè.- Causes de resolució
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes legalment i, en 
concret:

a) Mutu acord entre les parts
b) Per l’expiració del termini de vigència
c) Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos 

mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
e) Manca de finançament municipal per desenvolupar les actuacions descrites al 

present conveni.

Setzè.- Règim jurídic
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió a la 
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació.

En allò no previst a les seves clàusules, el règim jurídic aplicable és l'establert per la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del Sector Públic,  la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament que la desenvolupa 
i per la resta de normativa de caràcter general i específic que li sigui d’aplicació per raó 
de la matèria. Supletòriament, s’aplicaran les normes del dret privat.

Dissetè.- Jurisdicció competent
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu.

Divuitè.- Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
(BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, 
exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les 
activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb 
les instruccions facilitades.

Dinovè.- Publicitat i transparència
En totes les activitats que siguin objecte de la subvenció, i sempre que per la naturalesa 
de la despesa sigui possible (per exemple, edicions gràfiques per a activitats o tallers 
objecte de la subvenció), l’entitat farà constar la col·laboració de l’Ajuntament amb la 
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fórmula “amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet” i el logotip anagrama oficial de 
l’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb els models tipogràfics de la Corporació.

D’altra banda, i de conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre 
de 2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 110.3 de 
la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya , el present conveni un cop signat, s’haurà de publicar als 
respectius portals de transparència, i per part de l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web del Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, i a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions.

Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues 
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, per 
duplicat, a la vila i al dia indicats a l’encapçalament.”

SEGON: Autoritzar i disposar la despesa per un import de DOS MIL TRES-CENTS 
QUARANTA EUROS (2.340 euros), quin càrrec s’imputarà a l’Aplicació 
pressupostària núm. 308/326/48002  subvenció Associació GPS a un futur millor 
del pressupost d’Educació 2021.

TERCER: Autoritzar el pagament, en concepte de bestreta, durant els deu dies 
hàbils posteriors a la signatura del conveni (segons clàusula setena del conveni), 
amb una aportació de 2.000 €, restant els 340€ que es faran efectius prèvia 
aportació de la justificació econòmica, junt amb la memòria d’activitats, 
conforme l’establert a la clàusula onzena del conveni, i un cop realitzada la seva 
aprovació.

4.2.2. Reintegrament de la subvenció atorgada a la Societat Coral El 
Vallès, dins de la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats 
culturals de caràcter puntual per formació musical dins de la convocatòria 
de subvencions per a projectes d’entitats culturals de caràcter puntual per 
formació musical durant l’any 2020. 

Antecedents de fets:

Que l’Ajuntament de Ripollet, ha realitzat la licitació d’un servei públic de l’escola 
de música pel curs escolar 2019-2020, la qual restava pendent de l’adjudicació 
del contracte degut a la interposició d’un recurs especial de contractació amb 
caràcter suspensiu.

Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet del 21 de gener de 
2020, aprova la CONVOCATÒRIA QUE REGULA LA CONSESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS A LES ENTITATS CULTURALS DE CARÀCTER PUNTUAL PER 
FORMACIÓ MUSICAL PER L’ANY 2020. 
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Que aquesta convocatòria tenia com a objecte, i mentre no es resol l’anomenat 
recurs, la conveniència de procurar seguir donant suport a la pràctica de 
l’ensenyament musical, des d’una basant menor en comparació amb el servei 
que es pretenia oferir, però en definitiva també contribueixi a satisfer l’interès 
general pretès. 

Que l’Ajuntament ha obert convocatòria amb l’objecte de concessió de 
subvencions mitjançant concurrència competitiva per tal de dur a terme 
projectes de formació musical d’interès per al municipi de Ripollet que es 
realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Que l’import de la convocatòria és de 100.000 €, a càrrec a l’aplicació 
pressupostària 308.326.48001 Ajuts promoció d’estudis musicals, del pressupost 
municipal definitivament aprovat per l’anualitat 2020 i la quantitat atorgada no 
excedirà el SEIXANTA-CINC PER CENT -65%- de la despesa total del projecte, 
especificada al document base 2, de descripció del projecte, segons especifica la 
convocatòria. 

Que  les entitats hauran justificar el cent per cent de la despesa total del projecte 
aprovat objecte de la subvenció per tenir accés a l’import de la subvenció 
atorgada provisionalment. En la mesura de disminueixi el seu import total, ho 
farà la subvenció atorgada. No pot ser objecte de modificació sense donar 
compliment a les BGS.

Que un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds a l’esmentada 
convocatòria i dintre del termini s’ha presentat l’entitat, l’Associació Societat 
Coral El Vallès i te les condicions d’admeses. 

Que la comissió creada a tal efecte elabora un informe tècnic de valoració en 
data 7 d’abril de 2020 pel qual es dona conformitat de la documentació 
presentada i l’import de la subvenció, tal i com s’especifica al següent quadre: 

Entitat sol·licitant NIF PERIODE IMPORT MÀXIM 
SUBVENCIONABLE

Associació Societat 
Coral “El Vallès”

G58263575 Primer 
trimestre

4.190,93 €

Associació Societat 
Coral “El Vallès”

G58263575 Segon 
trimestre

7.061,80 €

Associació Societat 
Coral “El Vallès”

G58263575 Quart 
trimestre

31.902,04 €

Que la resolució d’alcaldia 512/2020 dona conformitat de la documentació 
justificativa presentada per l’entitat beneficiària dels ajuts i aprova l’import a 
subvencionar de la següent manera: 
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• L’import aprovat i corresponent al període de gener a març de 4.190,93€,  a 
favor de  l’associació Societat Coral El Vallès  amb NIF G58263575,  tal i com 
s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

• L’import aprovat i corresponent al període d’abril al juny de  7.061,80€, a 
favor de  l’associació Societat Coral El Vallès  amb NIF G58263575,  tal i com 
s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

• L’import aprovat i corresponent al període d’octubre a desembre de 
31.902,04€, a favor de  l’associació Societat Coral El Vallès amb NIF 
G58263575,  tal i com s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

Que en relació a la forma de pagament s’establia al punt 3 de les convocatòria 
de bases el següent: 

“. Una bestreta equivalent al 80 % del total de la previsió de la subvenció que resulti de 
la Memòria presentada i aprovada per l’ajuntament, en el moment de l’atorgament de 
la subvenció.
. El 20% restant es troba condicionat a la correcta presentació de la documentació 
justificativa de les despeses relatives al projecte aprovat.
Caldrà justificar el cent per cent de la despesa total del projecte aprovat objecte de la 
subvenció per tenir accés a l’import de la subvenció atorgada provisionalment.”

Que una vegada presentada la memòria per l’Associació Societat La Coral del 
Vallès i aprovada per l’Ajuntament s’atorga un pagament en concepte de bestreta 
per import de 25.521,63€ corresponent al 80% de la concessió de la subvenció. 

Que, un cop acabada l’activitat formativa, en data 15 de febrer de 2021 per 
registre d’entrada, l’associació Societat La Coral del Vallès  presenta documents 
justificatius de les despeses relatives al projecte aprovat. Que el balanç econòmic 
presentat per l’associació és de 13.950,50€ total de despesa tal i com consta a 
l’expedient 2020/127, referida a : 

BALANÇ ECONÒMIC SCV 4rt TRIMESTRE 2020
Conceptes despeses Imports
Subministraments  

Llum        142.21 € 
Aigua           26.40 € 
Telèfon        104.85 € 
Manteniment  
Material fungible           10.01 € 
Neteja        304.01 € 
Material desinfecció           44.38 € 
Impressions 28.53 €
Impostos 7.40 €
Professorat 11.275,37 €
Instruments/Material pedagògic
Material musical 722,42 €
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Trasllat Piano 288, 00 €
Afinació Piano 101,64 €
Instruments musicals 663,21 €
Despeses financeres
Comissions bancàries     91,11 € 
Altres  despeses           
Enregistrament alumnes 48.40 €
Gestoria 92,56 €

TOTAL DESPESES     13.950,50 € 

Que un cop revisada tota la documentació justificativa de les despeses totals es 
desprenen els següents imports:

BALANÇ ECONÒMIC SCV 4rt TRIMESTRE 2020
Conceptes despeses Imports
Subministraments  

Llum        457,52 € 
Aigua           35,20 € 
Telèfon        107,22 € 
Manteniment  
Material fungible           10.01 € 
Neteja        405,35 € 
Material desinfecció           44.38 € 
Impressions 28,53 €
Impostos
Ibi 363,15 €
Escombraries anual 52,50 €
Tribut metropolità 29,61 €
Assegurances 682,85 €
Professorat 5.847,13 €
Cotització TGSS 2901,25 €
Tallers 3.273,08 €
concerts 96,80 €
Instruments/Material pedagògic
Material musical 967,64 €
Trasllat Piano 576, 00 €
Afinació Piano 203,28 €
Instruments musicals                         417,99 €
Despeses financeres
Comissions bancàries     91,11 € 
Altres despeses           
Enregistrament alumnes 0 €
Gestoria 185,13 €

TOTAL DESPESES     16.775,73 € 
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Que de la revisió de la documentació presentada per l’entitat es desprèn que hi 
ha imports que son superiors o inferiors als presentats al balanç econòmic, en 
algun cas falta acreditació de pagament, en d’altres es presenten factures no 
subvencionables, i també hi ha factures que no van a nom de l’entitat i d’altres 
que corresponen a una data fora del 4rt trimestre, essent: 

 respecte a les despeses de gestoria, el concepte de la factura fa referència a 
un període diferent al subvencionable (1r i 3r trimestre)

 respecte a la compra d’instruments, no és subvencionable, ja que correspon 
a capítol 7

 respecte a l’afinació i trasllat del piano, no és subvencionable, ja que la data 
de la factura no correspon al 4rt trimestre

 respecte a material d’instruments, atril i reposapeus i panel pentagrama, no 
son subvencionables, ja que corresponen a capítol 7

 respecte als impostos de residus i ibi i tributs, no són conceptes 
subvencionables recollits a la convocatòria.

 respecte al material fungible i material higiènic no son subvencionables, ja 
que la data de la factura no correspon al 4rt trimestre

 respecte a les factures de neteja no és un objecte subvencionable recollit a 
la convocatòria

 respecte a les factures de telèfon no és subvencionable, ja que no van a nom 
de l’entitat

 respecte als rebuts de llum i aigua no són conceptes subvencionables recollits 
a la convocatòria.

 l’entitat presenta documentació justificativa de despesa de concerts , 
realitzats per un import de 96,80€, als quals li corresponen una subvenció 
de 48,40€, ja que tenen una subvenció nominal de 50% i subvenció musical 
del 50%.

 l’entitat presenta documentació justificativa de despesa de tallers , realitzats 
per un import brut de 3.669,59€, als quals li corresponen una subvenció del 
100% musical. L’entitat presenta la liquidació de l’IRPF del quart trimestre 
per justificar la imputació de l’import brut.

 respecte a les despeses de professorat, l’entitat presenta documentació 
justificativa de personal, en quant a nòmines, per un import de 5.847,13€, 
dels quals especifica que una part d’aquest import, concretament 3.699,16€ 
té un percentatge de 63,81% de subvenció musical i un 36,18% de subvenció 
nominal, per tant correspon una subvenció de 2.360,43€. També presenta 
documentació justificativa de personal, en quant a nòmines, per un import 
de 2.147,97€ i aquí especifica que té un 100% subvencionable, per tant 
correspon una subvenció de 2.147,97€. El resultat final en quant a 
professorat és de 4.508,40€.

 l’entitat presenta documentació d’impressions per import de 28,53€ amb 
subvenció del 100% que es periodifica pel quart trimestre i s’imputen 
22,70€.

 l’entitat presenta documentació de despeses d’assegurances per import de 
227,73€ i amb una subvenció nominal del 25% i musical del 75%, tenint en 
compte la periodificació de la despesa al quart trimestre, correspon un 
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import de 42,70€. La resta de documentació en referència a assegurances ja 
estan imputada al primer trimestre.

 el concepte comissions bancàries no és objecte subvencionable.
 l’entitat presenta documentació de despeses de seguretat social de 

novembre per import de 892,67€ i especifica que tenen una subvenció 
musical del 78,21% i una subvenció nominal de 21,79%, per tant li correspon 
un total de 698,16€. Les despeses de seguretat social de desembre s’exclou 
de les despeses subvencionables per no presentar la documentació 
justificativa del seu pagament.

Que l’associació Societat Coral el Vallés justifica el cent per cent total del projecte 
presentat a través del balanç econòmic i amb les despeses anteriorment 
esmentades i confirmades a través d’informe tècnic elaborat per la Comissió 
creada a l’efecte i que consta a l’expedient 2020/127.

Que la Societat Coral del Vallès rep dues subvencions, una nominativa per 
dinamitzar els grups corals i l’activitat coral al municipi; i la de concurrència 
competitiva de Foment de la Formació Musical per a infants, jovent i persones 
adultes. 

Que aquesta justificació té imputats uns percentatges diferents segons el temps 
de dedicació a cadascun dels projectes, activitats i despeses realitzats.

Que el punt 8 de la convocatòria de subvenció determina que “seran 
subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera 
indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, es trobin vinculades a l’execució 
del projecte aprovat per l’ajuntament com a destinatari de la subvenció i neixin i 
s’executin dins del termini d'execució del projecte o activitat.

 TC1 i TC2 del personal fix i/o eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 El cost de l’arrendament dels d’instruments musicals
 El cost de les comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.
 Assegurances.
 Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de 

l'activitat.”

Que l’associació Societat Coral del Vallès presenta la següent documentació 
justificativa segons els criteris marcats al citat punt i amb els imports següents: 
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SUBVENCIONABLES ATORGAMENT SCV 4rt TRIMESTRE 2020

Conceptes despeses
Imports factures 

presentades  

Impressions 22,70 €
Assegurances 42,70 €
Professorat 4.508,40 €
Cotització TGSS 698,16 €
Tallers 3.669,59 €
Concerts 48,40 €

TOTAL DESPESES     8.989,95 € 

Que el cost total de despeses justificades relatives a l’import de subvenció  és de 
8.989,95€

Fonaments de dret: 

Marc jurídic regulador aprovat per l’ajuntament de Ripollet:

Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS-  i els 
seus patronats varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 
2018. L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 
de setembre de 2018. 

El Pla estratègic de subvencions 2019 -2021 –PLA-. El Pla estratègic de 
subvencions de l’ajuntament va ser aprovat en sessió plenària de data 27 de 
desembre de 2018 i es va publicar l’edicte al BOPB de data 4 de gener de 2019.
Les Bases específiques –BES- en règim de concurrència competitiva de la 
corporació i patronats, varen ser aprovades en sessió de data 27 de desembre de 
2018. L’edicte va ser publicat al BOPB de data 7 de gener de 2019. 

Marc jurídic regulador general:

Entre altres que resultin aplicables es  refereixen les següents.
•Llei 38/2003 General de Subvencions. 
•Reglament de la llei General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006.
•Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
•Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions 
públiques.

Vista  la documentació integrada a l’expedient 2021/, els informes emesos la 
comissió de valoració creada a l’efecte, formada pel Regidor d’Educació en 
qualitat de president, la cap d’Educació, la Cap d’Unitat de Cultura, Patrimoni i 
memòria històrica i la Coordinadora d’Àmbit, s’acorda:
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Primer.- Procedir a l’inici de l’expedient de reintegrament de l’Associació 
Societat Coral El Vallès per a la devolució de la quantitat de 16.531,69€, 
juntament amb els interessos de demora corresponents, per la diferència entre 
la bestreta del 80 % realitzada per part de l’Ajuntament per import de 
25.521,64€ i l’import degudament justificat de la subvenció de 8.989,95 €. 

Segon.- Donar audiència per període de 10 dies a l’interessat per tal que pugui 
fer al·legacions.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.

Quart.- 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.

         
4.2.3. Aprovació de la justificació de la subvenció de formació musical, 4rt 
trimestre 2020.  

Antecedents de fets:

Que l’Ajuntament de Ripollet, ha realitzat la licitació d’un servei públic de l’escola 
de música pel curs escolar 2019-2020, la qual restava pendent de l’adjudicació 
del contracte degut a la interposició d’un recurs especial de contractació amb 
caràcter suspensiu.
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Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet del 21 de gener de 
2020, aprova la CONVOCATÒRIA QUE REGULA LA CONSESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS A LES ENTITATS CULTURALS DE CARÀCTER PUNTUAL PER 
FORMACIÓ MUSICAL PER L’ANY 2020. 

Que aquesta convocatòria tenia com a objecte, i mentre no es resol l’anomenat 
recurs, la conveniència de procurar seguir donant suport a la pràctica de 
l’ensenyament musical, des d’una basant menor en comparació amb el servei 
que es pretenia oferir, però en definitiva també contribueixi a satisfer l’interès 
general pretès. 

Que l’Ajuntament ha obert convocatòria amb l’objecte de concessió de 
subvencions mitjançant concurrència competitiva per tal de dur a terme 
projectes de formació musical d’interès per al municipi de Ripollet que es 
realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Que l’import de la convocatòria és de 100.000 €, a càrrec a l’aplicació 
pressupostària 308.326.48001 Ajuts promoció d’estudis musicals, del pressupost 
municipal definitivament aprovat per l’anualitat 2020 i la quantitat atorgada no 
excedirà el SEIXANTA-CINC PER CENT -65%- de la despesa total del projecte, 
especificada al document base 2, de descripció del projecte, segons especifica la 
convocatòria. 

Que  les entitats hauran justificar el cent per cent de la despesa total del projecte 
aprovat objecte de la subvenció per tenir accés a l’import de la subvenció 
atorgada provisionalment. En la mesura de disminueixi el seu import total, ho 
farà la subvenció atorgada. No pot ser objecte de modificació sense donar 
compliment a les BGS.

Que un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds a l’esmentada 
convocatòria i dintre del termini s’han presentat dues entitats, l’Associació 
Societat Coral El Vallès i  la Comissió Ripolletenca d’activitats culturals i tenen 
les condicions d’admeses. 

Que la comissió creada a tal efecte elabora un informe tècnic de valoració en 
data 7 d’abril de 2020 pel qual es dona conformitat de la documentació 
presentada i l’import de la subvenció, tal i com s’especifica al següent quadre: 

Entitat sol·licitant NIF PERIODE IMPORT MÀXIM 
SUBVENCIONABLE

Associació Societat Coral “El 
Vallès”

G58263575 Primer trimestre 4.190,93 €

Associació Societat Coral “El 
Vallès”

G58263575 Segon trimestre 7.061,80 €

Associació Societat Coral “El 
Vallès”

G58263575 Quart trimestre 31.902,04 €

Comissió Ripolletenca 
d’activitats culturals 

V58954785
Quart trimestre 591,50 €
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Que la resolució d’alcaldia 512/2020 dona conformitat de la documentació 
justificativa presentada per les entitats beneficiaries dels ajuts i aprova l’import 
a subvencionar de la següent manera: 

• L’import aprovat i corresponent al període de gener a març de 4.190,93€,  a 
favor de  l’associació Societat Coral El Vallès  amb NIF G58263575,  tal i com 
s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

• L’import aprovat i corresponent al període d’abril al juny de  7.061,80€, a 
favor de  l’associació Societat Coral El Vallès  amb NIF G58263575,  tal i com 
s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

• L’import aprovat i corresponent al període d’octubre a desembre de 
31.902,04€, a favor de  l’associació Societat Coral El Vallès  amb NIF 
G58263575,  tal i com s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

• L’import aprovat i corresponent al període d’octubre a desembre de 591,50€, 
a favor de la Comissió Ripolletenca d’activitats culturals amb NIF 
V58954785, tal i com s’especifica a l’informe tècnic adjunt a l’expedient.

Que en relació a la forma de pagament s’establia al punt 3 de les convocatòria 
de bases el següent: 

“. Una bestreta equivalent al 80 % del total de la previsió de la subvenció que resulti de 
la Memòria presentada i aprovada per l’ajuntament, en el moment de l’atorgament de 
la subvenció.
. El 20% restant es troba condicionat a la correcta presentació de la documentació 
justificativa de les despeses relatives al projecte aprovat.
Caldrà justificar el cent per cent de la despesa total del projecte aprovat objecte de la 
subvenció per tenir accés a l’import de la subvenció atorgada provisionalment.”

Que una vegada presentada la memòria per l’Associació Societat La Coral del 
Vallès i aprovada per l’Ajuntament s’atorga un pagament en concepte de bestreta 
per import de 25.521,63€ corresponent al 80% de la concessió de la subvenció. 
Que, un cop acabada l’activitat formativa, en data 15 de febrer de 2021 per 
registre d’entrada, l’associació Societat La Coral del Vallès  presenta documents 
justificatius de les despeses relatives al projecte aprovat. Que el balanç econòmic 
presentat per l’associació és de 13.950,50€ total de despesa tal i com consta a 
l’expedient 2020/127, referida a : 

BALANÇ ECONÒMIC SCV 4rt TRIMESTRE 2020
Conceptes despeses Imports
Subministraments  

Llum        142.21 € 
Aigua           26.40 € 
Telèfon        104.85 € 
Manteniment  
Material fungible           10.01 € 
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Neteja        304.01 € 
Material desinfecció           44.38 € 
Impressions 28.53 €
Impostos 7.40 €
Professorat 11.275,37 €
Instruments/Material pedagògic
Material musical 722,42 €
Trasllat Piano 288, 00 €
Afinació Piano 101,64 €
Instruments musicals 663,21 €
Despeses financeres
Comissions bancàries     91,11 € 
Altres despeses           
Enregistrament alumnes 48.40 €
Gestoria 92,56 €

TOTAL DESPESES     13.950,50 € 

Que un cop revisada tota la documentació justificativa de les despeses totals es 
desprenen els següents imports:

BALANÇ ECONÒMIC SCV 4rt TRIMESTRE 2020
Conceptes despeses Imports
Subministraments  

Llum        457,52 € 
Aigua           35,20 € 
Telèfon        107,22 € 
Manteniment  
Material fungible           10.01 € 
Neteja        405,35 € 
Material desinfecció           44.38 € 
Impressions 28,53 €
Impostos
Ibi 363,15 €
Escombraries anual 52,50 €
Tribut metropolità 29,61 €
Assegurances 682,85 €
Professorat 5.847,13 €
Cotització TGSS 2901,25 €
Tallers 3.273,08 €
Concerts 96,80 €
Instruments/Material pedagògic
Material musical 967,64 €
Trasllat Piano 576, 00 €
Afinació Piano 203,28 €
Instruments musicals                         417,99 €
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Despeses financeres
Comissions bancàries     91,11 € 
Altres despeses           
Enregistrament alumnes 0 €
Gestoria 185,13 €

TOTAL DESPESES     16.775,73 € 

Que de la revisió de la documentació presentada per l’entitat es desprèn que hi 
ha imports que son superiors o inferiors als presentats al balanç econòmic, en 
algun cas falta acreditació de pagament, en d’altres es presenten factures no 
subvencionables, i també hi ha factures que no van a nom de l’entitat i d’altres 
que corresponen a una data fora del 4rt trimestre, essent: 

 respecte a les despeses de gestoria, el concepte de la factura fa referència a 
un període diferent al subvencionable (1r i 3r trimestre)

 respecte a la compra d’instruments, no és subvencionable, ja que correspon 
a capítol 7

 respecte a l’afinació i trasllat del piano, no és subvencionable, ja que la data 
de la factura no correspon al 4rt trimestre

 respecte a material d’instruments, atril i reposapeus i panel pentagrama, no 
son subvencionables, ja que corresponen a capítol 7

 respecte als impostos de residus i ibi i tributs, no són conceptes 
subvencionables recollits a la convocatòria.

 respecte al material fungible i material higiènic no son subvencionables, ja 
que la data de la factura no correspon al 4rt trimestre

 respecte a les factures de neteja no és un objecte subvencionable recollit a 
la convocatòria

 respecte a les factures de telèfon no és subvencionable, ja que no van a nom 
de l’entitat

 respecte als rebuts de llum i aigua no són conceptes subvencionables recollits 
a la convocatòria.

 L’entitat presenta documentació justificativa de despesa de concerts , 
realitzats per un import de 96,80€, als quals li corresponen una subvenció 
de 48,40€, ja que tenen una subvenció nominal de 50% i subvenció musical 
del 50%.

 L’entitat presenta documentació justificativa de despesa de tallers , realitzats 
per un import brut de 3.669,59€, als quals li corresponen una subvenció del 
100% musical. L’entitat presenta la liquidació de l’IRPF del quart trimestre 
per justificar la imputació de l’import brut.

 Respecte a les despeses de professorat, l’entitat presenta documentació 
justificativa de personal, en quant a nòmines, per un import de 5.847,13€, 
dels quals especifica que una part d’aquest import, concretament 3.699,16€ 
té un percentatge de 63,81% de subvenció musical i un 36,18% de subvenció 
nominal, per tant correspon una subvenció de 2.360,43€. També presenta 
documentació justificativa de personal, en quant a nòmines, per un import 
de 2.147,97€ i aquí especifica que té un 100% subvencionable, per tant 
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correspon una subvenció de 2.147,97€. El resultat final en quant a 
professorat és de 4.508,40€.

 L’entitat presenta documentació d’impressions per import de 28,53€ amb 
subvenció del 100% que es periodifica pel quart trimestre i s’imputen 
22,70€.

 L’entitat presenta documentació de despeses d’assegurances per import de 
227,73€ i amb una subvenció nominal del 25% i musical del 75%, tenint en 
compte la periodificació de la despesa al quart trimestre, correspon un 
import de 42,70€. La resta de documentació en referència a assegurances ja 
estan imputada al primer trimestre.

 El concepte comissions bancàries no és objecte subvencionable.
 L’entitat presenta documentació de despeses de seguretat social de 

novembre per import de 892,67€ i especifica que tenen una subvenció 
musical del 78,21% i una subvenció nominal de 21,79%, per tant li correspon 
un total de 698,16€. Les despeses de seguretat social de desembre s’exclou 
de les despeses subvencionables per no presentar la documentació 
justificativa del seu pagament.

Que l’associació Societat Coral el Vallés justifica el cent per cent total del projecte 
presentat a través del balanç econòmic i amb les despeses anteriorment 
esmentades i confirmades a través d’informe tècnic elaborat per la Comissió 
creada a l’efecte i que consta a l’expedient 2020/127.

Que la Societat Coral del Vallès rep dues subvencions, una nominativa per 
dinamitzar els grups corals i l’activitat coral al municipi; i la de concurrència 
competitiva de Foment de la Formació Musical per a infants, jovent i persones 
adultes. 

Que aquesta justificació té imputats uns percentatges diferents segons el temps 
de dedicació a cadascun dels projectes, activitats i despeses realitzats.

Que el punt 8 de la convocatòria de subvenció determina que “seran 
subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera 
indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, es trobin vinculades a l’execució 
del projecte aprovat per l’ajuntament com a destinatari de la subvenció i neixin i 
s’executin dins del termini d'execució del projecte o activitat.

 TC1 i TC2 del personal fix i/o eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 El cost de l’arrendament dels d’instruments musicals
 El cost de les comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.
 Assegurances.
 Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de 

l'activitat.”

Que l’associació Societat Coral del Vallès presenta la següent documentació 
justificativa segons els criteris marcats al citat punt i amb els imports següents: 
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SUBVENCIONABLES ATORGAMENT SCV 4rt TRIMESTRE 2020
Conceptes despeses imports factures presentades  

Impressions 22,70 €
Assegurances 42,70 €
Professorat 4.508,40 € 
Cotització TGSS 698,16 €
Tallers 3.669,59 €
Concerts 48,40 €

TOTAL DESPESES     8.989,95 € 

Que el cost total de despeses justificades relatives a l’import de subvenció  és de 
8.989,95€

En referència  a la subvenció atorgada a l’entitat Comissió Ripolletenca 
d’activitats culturals per un import màxim subvencionable de 591,50€, l’entitat 
no ha presentat cap documentació justificativa,  per tant,  no consta a l’expedient 
i no procedeix el reintegrament.

Fonaments de dret: 

Marc jurídic regulador aprovat per l’ajuntament de Ripollet:

Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS-  i els 
seus patronats varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 
2018. L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 
de setembre de 2018. 

El Pla estratègic de subvencions 2019 -2021 –PLA-. El Pla estratègic de 
subvencions de l’ajuntament va ser aprovat en sessió plenària de data 27 de 
desembre de 2018 i es va publicar l’edicte al BOPB de data 4 de gener de 2019.
Les Bases específiques –BES- en règim de concurrència competitiva de la 
corporació i patronats, varen ser aprovades en sessió de data 27 de desembre de 
2018. L’edicte va ser publicat al BOPB de data 7 de gener de 2019. 

Marc jurídic regulador general:

Entre altres que resultin aplicables es  refereixen les següents.

•Llei 38/2003 General de Subvencions. 
•Reglament de la llei General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006.
•Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
•Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions 
públiques.
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Vista  la documentació integrada a l’expedient 2020/127, els informes emesos la 
comissió de valoració creada a l’efecte, formada pel Regidor d’Educació en 
qualitat de president, la cap d’Educació, la Cap d’Unitat de Cultura, Patrimoni i 
memòria històrica i la Coordinadora d’Àmbit, s’acorda:

Primer.- Aprovar i donar conformitat a la documentació  justificativa 
presentada per l’entitat beneficiària “Associació Societat Coral “El Vallès”,  en 
concepte d’ajuts econòmics a entitats culturals de caràcter puntual, per formació 
musical durant el quart ttre. de l’any 2020 per import de  16.775,73€, dels quals 
es consideren despeses subvencionables, un cop revisats els justificants, l’import 
de  8.989,95 €

Segon.- Donar de baixa la quantitat del 20% restant de 6.380,41€, corresponent 
a l’últim pagament de la subvenció inicialment atorgada a l’Associació Societat 
Coral El Vallès, el qual s’havia de realitzar després de la justificació.

Tercer.- Anul·lar la disposició de la despesa d’aquesta subvenció a favor de 
l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals per valor de 591,50€, donat 
que no ha justificat però, com no s’havia fet cap bestreta, no procedeix el 
reintegrament.

Quart.- Notificar i donar compte de l’acord a Intervenció, per tal que pugui dur 
a terme les operacions comptables corresponents

Cinquè.-Notificar el present acord a les entitats beneficiàries de subvenció 
segons s’especifica als punts anteriors.

Sisè.- 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: 
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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 
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.

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de 
grua municipal al juliol de 2021

Antecedents de fets:

Primer.- En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des del 1 al 31 de juliol 
d´enguany, les quals han estat abonades mitjançant pagament efectiu i amb 
targeta de crèdit respectivament.

Segón.- Que aquestes taxes, son en concepte de “Retirada i dipòsit de vehicles”, 
segons consta al epígraf 3 de l´Ordenança fiscal núm. 24 en concepte de “Taxa 
per la prestació de la Policia Local“.

Fonaments de dret:

Consta en els expedients els números d´autoliquidacions practicades, 
corresponents a les retirades de vehicles amb el servei de la grua municipal de la 
via pública, derivades d´una infracció de l´Ordenança Municipal, del Reglament 
General de Circulació, de l´Ordenança Municipal de Circulació i/o del cobrament 
de les denúncies interposades pels agents de la Policia Local.

Vista l´informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local en data 3 
d´agost d´enguany, s’acorda:

Únic.- Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l´1 al 31 de juliol 
d´enguany, detallades a continuació:

Núm. N. Taxa Matrícula Data Nº Autoliq. Titular Import/€

1 462/21 DADES 
PROTEGIDES

01/07/2021 2255476 DADES PROTEGIDES 110,00

2 465/21 DADES 
PROTEGIDES

03/07/2021 2255477 DADES PROTEGIDES 110,00

3 471/21 DADES 
PROTEGIDES

03/07/2021 2255478 DADES PROTEGIDES 90,00
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4 472/21 DADES 
PROTEGIDES

04/07/2021 2255479 DADES PROTEGIDES 90,00

5 480/21 DADES 
PROTEGIDES

08/07/2021 2255489 DADES PROTEGIDES 90,00

6 46/21 DADES 
PROTEGIDES

10/07/2021 2255490 DADES PROTEGIDES 45,00

7 470/21 DADES 
PROTEGIDES

09/07/2021 2255491 DADES PROTEGIDES 90,00

8 483/21 DADES 
PROTEGIDES

10/07/2021 2255492 DADES PROTEGIDES 90,00

9 488/21 DADES 
PROTEGIDES

13/07/2021 2255498 DADES PROTEGIDES 90,00

10 489/21 DADES 
PROTEGIDES

13/07/2021 2255499 DADES PROTEGIDES 90,00

11 497/21 DADES 
PROTEGIDES

15/07/2021 2255510 DADES PROTEGIDES 90,00

12 498/21 DADES 
PROTEGIDES

19/07/2021 2255516 DADES PROTEGIDES 168,00

13 502/21 DADES 
PROTEGIDES

18/07/2021 2255517 DADES PROTEGIDES 90,00

14 503/21 DADES 
PROTEGIDES

19/07/2021 2255518 DADES PROTEGIDES 90,00

15 504/21 DADES 
PROTEGIDES

19/07/2021 2255519 DADES PROTEGIDES 90,00

16 507/21 DADES 
PROTEGIDES

20/07/2021 2255520 DADES PROTEGIDES 90,00

17 511/21 DADES 
PROTEGIDES

21/07/2021 2255523 DADES PROTEGIDES 90,00

18 514/21 DADES 
PROTEGIDES

24/07/2021 2255524 DADES PROTEGIDES 90,00

19 519/21 DADES 
PROTEGIDES

25/07/2021 2255525 DADES PROTEGIDES 140,00

20 524/21 DADES 
PROTEGIDES

31/07/2021 2255537 DADES PROTEGIDES 90,00

21 461/21 DADES 
PROTEGIDES

01/07/2021 2255470 DADES PROTEGIDES 90,00

22 463/21 DADES 
PROTEGIDES

01/07/2021 2255471 DADES PROTEGIDES 90,00

23 464/21 DADES 
PROTEGIDES

01/07/2021 2255472 DADES PROTEGIDES 90,00

24 466/21 DADES 
PROTEGIDES

03/07/2021 2255480 DADES PROTEGIDES 90,00

25 467/21 DADES 
PROTEGIDES

03/07/2021 2255481 DADES PROTEGIDES 90,00

26 473/21 DADES 
PROTEGIDES

04/07/2021 2255482 DADES PROTEGIDES 109,00
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27 475/21 DADES 
PROTEGIDES

04/07/2021 2255483 DADES PROTEGIDES 130,00

28 476/21 DADES 
PROTEGIDES

04/07/2021 2255484 DADES PROTEGIDES 130,00

29 477/21 DADES 
PROTEGIDES

04/07/2021 2255485 DADES PROTEGIDES 130,00

30 474/21 DADES 
PROTEGIDES

05/07/2021 2255486 DADES PROTEGIDES 128,00

31 478/21 DADES 
PROTEGIDES

07/07/2021 2255487 DADES PROTEGIDES 130,00

32 479/21 DADES 
PROTEGIDES

11/07/2021 2255493 DADES PROTEGIDES 147,00

33 481/21 DADES 
PROTEGIDES

09/07/2021 2255949 DADES PROTEGIDES 90,00

34 482/21 DADES 
PROTEGIDES

09/07/2021 2255495 DADES PROTEGIDES 90,00

35 484/21 DADES 
PROTEGIDES

10/07/2021 2255496 DADES PROTEGIDES 90,00

36 485/21 DADES 
PROTEGIDES

11/07/2021 2255497 DADES PROTEGIDES 130,00

37 469/21 DADES 
PROTEGIDES

13/07/2021 2255500 DADES PROTEGIDES 280,00

38 486/21 DADES 
PROTEGIDES

13/07/2021 2255501 DADES PROTEGIDES 90,00

39 487/21 DADES 
PROTEGIDES

13/07/2021 2255502 DADES PROTEGIDES 90,00

40 490/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255503 DADES PROTEGIDES 90,00

41 47/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255504 DADES PROTEGIDES 40,00

42 491/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255505 DADES PROTEGIDES 90,00

43 492/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255506 DADES PROTEGIDES 90,00

44 493/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255507 DADES PROTEGIDES 90,00

45 494/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/2021 2255508 DADES PROTEGIDES 140,00

46 495/21 DADES 
PROTEGIDES

14/07/201 2255509 DADES PROTEGIDES 90,00

47 496/21 DADES 
PROTEGIDES

15/07/2021 2255511 DADES PROTEGIDES 80,00

48 499/21 DADES 
PROTEGIDES

17/07/2021 2255512 DADES PROTEGIDES 90,00

49 500/21 DADES 
PROTEGIDES

17/07/2021 2255513 DADES PROTEGIDES 90,00
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50 501/21 DADES 
PROTEGIDES

17/07/2021 2255514 DADES PROTEGIDES 90,00

51 506/21 DADES 
PROTEGIDES

19/07/2021 2255515 DADES PROTEGIDES 90,00

52 508/21 DADES 
PROTEGIDES

20/07/2021 2255521 DADES PROTEGIDES 90,00

53 509/21 DADES 
PROTEGIDES

20/07/2021 2255522 DADES PROTEGIDES 90,00

54 510/21 DADES 
PROTEGIDES

21/07/2021 2255526 DADES PROTEGIDES 90,00

55 512/21 DADES 
PROTEGIDES

21/07/2021 2255527 DADES PROTEGIDES 90,00

56 515/21 DADES 
PROTEGIDES

24/07/2021 2255528 DADES PROTEGIDES 90,00

57 516/21 DADES 
PROTEGIDES

24/07/2021 2255529 DADES PROTEGIDES 90,00

58 517/21 DADES 
PROTEGIDES

24/07/2021 2255530 DADES PROTEGIDES 90,00

59 518/21 DADES 
PROTEGIDES

26/07/2021 2255531 DADES PROTEGIDES 109,00

60 522/21 DADES 
PROTEGIDES

27/07/2021 2255532 DADES PROTEGIDES 90,00

61 523/21 DADES 
PROTEGIDES

28/07/2021 2255533 DADES PROTEGIDES 90,00

TOTAL 6.126 €
 
4.3.2. Autorització ocupació via pública per obres al carrer Tamarit 78, 
Comissaria Policia Nacional.

Antecedents de fets:

Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en representació 
de l´empresa Iberland Inmuebles i Reformas S.L. amb número de registre 
d’entrada 21/9308 i data 7 de juny de 2021, en la qual demana habilitar una zona 
d´ocupació de via pública al carrer Tamarit 78 permutant l´espai reservat 
d´estacionaments destinats a la Policia Nacional, deixant aquest com a carril de 
marxa de la circulació, expt. 2020/7310, i en conformitat amb l’informe de la 
Prefectura de la Policia Local emès el 13 de juliol de 2021, s’acorda: 

Primer.- Autoritzar a l´empresa Iberland Inmuebles i Reformas S.L, per habilitar 
una zona d´ocupació de via pública al carrer Tamarit 78, i concretament a la 
façana de la comissaria de la Policia Nacional degut a la reconstrucció d´aquesta, 
permutant l´espai reservat d´estacionaments destinats a la Policia Nacional, 
deixant aquest com a carril de marxa de la circulació, expt. 2020/7310, per tal 
de facilitar els treballs a la mateixa.

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

Codi Segur de Validació 061c781f58f4465a8a419ba370a70cfe001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

18
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


Així mateix, es considera oportú, no generar cap cost econòmic per l´ocupació de 
la via pública mencionada en el paràgraf anterior, tal com indica l´informe tècnic 
emès en data 9 d´agost d´enguany.
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

Tercer.- 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, 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

 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.

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

Codi Segur de Validació 061c781f58f4465a8a419ba370a70cfe001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

18
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


4.3.3. Renúncia autorització contragual Comunitat de Propietaris 
Avinguda Catalunya 31 - C/Tramuntana 11

Antecedents de fets:

En relació amb la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES en 
representació de la Comunitat de veïns de l´Avinguda Catalunya 34 i Tramuntana 
11, amb registre d’entrada núm. 21-12944 i data 6 d´agost de 2021 en la qual 
sol·licita la RENUNCIA del contragual autoritzat mitjançant la Junta de Govern 
Local del passat 29 de juny d´enguany i número d´expedient 5329/2021, i en 
conformitat amb l´informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local en 
data 26 d´agost d´enguany, el qual transcrit literalment i diu:

“ Informe: ..Por parte de esta Policía Local no hay inconveniente en que se proceda 
a la anulación de la zona reservada de “contravado” autorizada por la Junta de 
Gobierno Local, en su expediente núm. 2021/5329, frente a la comunidad de 
propietarios sita en calle Tramuntana núm. 11 de Ripollet visto el escrito de 
RENUNCIA a la misma presentado por el representante de ésta..”

S’acorda:

Primer.- Autoritzar a la Comunitat de veïns de l´Avinguda Catalunya 34 i 
Tramuntana 11 a la RENUNCIA del contragual autoritzat mitjançant la Junta de 
Govern Local del passat 29 de juny d´enguany i número d´expedient 5329/2021 
al seu punt tres en l´apartat d´acords, tal i com indica l´informe abans esmentat 
de la Policia Local.

Segon.- Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per tal de NO incloure al padró de guals ni es generi el rebut de l’any 
2021.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

Quart.- 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, 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.
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 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. Mobilitat i Transport Públic:

5.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Ripollet per a la instal·lació i la gestió de les marquesines 
a les parades d’autobús del municipi. 
Antecedents de fets:

Primer.- En data 12 d’agost de 2015, es formalitza el contracte d’adjudicació de 
la concessió administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, 
gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines 
informatives amb l’empresa OUTDOOR MEDIA MARKETING, S.L. Aquesta 
concessió té una durada de cinc anys a partir de la seva formalització, sense 
possibilitat de pròrroga.

Segon.- En data juliol de 2020, l’AMB adjudica contracte a l’empresa CELAR 
CHANNEL per al manteniment, gestió, subministrament i instal·lació de 
marquesines a les parades d’autobús de diversos municipis de l’àmbit 
metropolità, del qual es farà una modificació per incloure altres municipis com 
Ripollet.

Tercer.- A nivell tècnic, l’AMB, una vegada signat el conveni i inclosos dins el  
contracte, instal·laran noves marquesines i canviaran les que es necessiti.

Quart.- En data 27 de maig de 2021, l’enginyera tècnica adscrita al departament 
de mobilitat i transport de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat emet informe del 
següent tenor literal:

<<DADES PROVISIONALS, Enginyera Tècnica d’aquest Ajuntament informa la proposta 
de conveni presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  per tal de dur a 
terme el subministrament i la instal·lació de noves marquesines, la neteja, el 
manteniment i la gestió de totes les marquesines, noves i existents, a les parades 

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

Codi Segur de Validació 061c781f58f4465a8a419ba370a70cfe001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

18
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


d’autobús del municipi, així com també l’explotació publicitària dels suports publicitaris 
associats a aquestes marquesines.

Les marquesines són elements de mobiliari urbà que permeten delimitar un espai 
d’espera dels autobusos, còmode i accessible, a les parades on s’instal·len. Així mateix, 
impliquen una millora de la qualitat de la informació sobre el servei que es pot oferir a 
l’usuari. 

El conveni que proposa AMB estableix que:
 L’AMB es farà càrrec del contracte de subministrament, instal·lació, neteja, 

manteniment, gestió i explotació publicitària de les marquesines a les parades 
d’autobús del municipi.

 L’AMB definirà, de comú acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, la ubicació 
de les noves marquesines i les marquesines que hagin de ser objecte de trasllat o 
retirada.

 L’AMB es farà càrrec de la neteja, el manteniment i la substitució dels elements 
trencats o malmesos que presenti qualsevol marquesina de la xarxa.

 L’AMB es farà càrrec de la gestió publicitària dels suports publicitaris associats a les 
marquesines i les parades de transport públic. En cas que no n’hi hagi, aquests 
suports podran ser instal·lats de forma que quedin incorporats a la marquesina o bé 
desplaçats en altres ubicacions, a raó d’un suport publicitari de 2 cares per 
marquesina, com a màxim, i podrà ser de tipus estàtic, com digital.

Per la seva part l’Ajuntament:
 Habilitarà els espais adequats per a la correcta instal·lació de les marquesines per 

part de l’empresa adjudicatària i es farà càrrec de les actuacions a la via pública que 
siguin necessàries per a la implantació, tals com trasllat de mobiliari urbà, 
senyalització vertical, senyalització horitzontal, cobriment d’escossells, adaptacions 
de la vorera, etc.

 En el moment de la instal·lació de les marquesines facilitarà la correcta realització 
dels treballs per part de l’adjudicatari, duent a terme les actuacions temporals 
necessàries relacionades amb la via pública (retirada de vehicles, talls de carrer, etc.).

 Es farà càrrec del consum elèctric de les marquesines i els seus elements, que restaran 
connectats a la xarxa elèctrica municipal. Així mateix, es compromet a facilitar la 
concessió dels permisos necessaris per a la instal·lació, com ara la legalització de les 
instal·lacions elèctriques de les marquesines i els permisos d’obres.

El conveni estableix que l’Ajuntament disposarà gratuïtament d’una de les dues cares de 
cadascun dels suports publicitaris durant una setmana l’any, amb l’objectiu que pugui 
dur a terme publicitat institucional en el seu municipi. L’Ajuntament haurà de proveir el 
material necessari amb temps suficient per a la seva col·locació i les ubicacions es fixaran 
de tal manera que no afectin a les campanyes reservades prèviament.

Pel que fa al finançament aquestes obligacions seran finançades per AMB.
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El conveni que proposa AMB estableix el subministrament i la instal·lació de noves 
marquesines, la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines, noves i 
existents, en total (segons l’establert en l’annex1):

- 17 marquesines de  parades de bus
- 10 OPIS publicitaris de marquesina (elements publicitaris instal·lats en mobiliari 

urbà)
- 34 OPIS publicitaris independents (elements publicitaris il·luminats)

Per tot el que s’ha exposat es proposa:
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB)  per tal de dur a terme el subministrament i la instal·lació de noves marquesines, 
la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines, noves i existents, a les 
parades d’autobús del municipi, així com també l’explotació publicitària dels suports 
publicitaris associats a aquestes marquesines.>>

Fonaments de dret: 

Serà d’aplicació al present conveni establert en la Llei 26/2010 de 3 d’agost de 
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de 
Catalunya i en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i la resta de legislació que li fos d’aplicació.

L’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, estableix com a competències municipals les infraestructures viàries, per 
tant, els ajuntaments són competents en el manteniment de la xarxa viària i la 
realització de les actuacions necessàries per tal de garantir-ne la seguretat dels 
usuaris.

D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, aquesta pot prestar serveis i promoure activitats 
que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la 
integren i, segons l’article 14.B apartat e) de la mateixa Llei, és competència de 
l’AMB la coordinació i la gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis 
complementaris de la mobilitat que comporten l’ús especial o privatiu de la via 
pública. 

L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019 de 5 de 
desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de l’apartat 
primer, respecte les atribucions en matèria de subscripció de convenis de 
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars.

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, 
els informes tècnics i jurídics emesos, i en exercici de les competències que 
atribueix l’article 21.1. lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’acorda: 
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Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la instal·lació i la gestió de les 
marquesines a les parades d’autobús del municipi, d’acord amb el següent tenor 
literal:

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER A LA INSTAL·LACIÓ I LA GESTIÓ DE LES 
MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, 
Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara en endavant, 
AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca 
(08040) de Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. Marcel·lí Pons Duat.

D’altra, l’Il·lm. Sr. José María Osuna López com a alcalde de l’Ajuntament de Ripollet 
(d’ara en endavant, Ajuntament), amb NIF P-0817900-D i domicili al carrer 
Balmes, número 2, (08291), de Ripollet, assistit per la secretària de l’Ajuntament, la 
senyora Helena Muñoz Amorós.

ACTUEN

D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a 
Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, en virtut del seu 
nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la Delegació de la Presidència 
del.....de     de 2019 i facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta 
de Govern Local de data .... de       de 2019, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí 
Pons Duat, Secretari General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per Decret 
de Presidència, de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública 
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, 
segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.

D’altra, l’Il·lm. Sr. José María Osuna López, com a alcalde de l’Ajuntament de 
Ripollet, en virtut de l’acord adoptat pel Ple Municipal, en sessió de data  15 de juny de 
2019, i assistit en aquest acte per la Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària d’aquest 
Ajuntament, nomenada per resolució de data 13 de novembre de 2019, facultat per 
l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i
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MANIFESTEN

 I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS.
El Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de data 28 de març de 2017, va aprovar 
l’adjudicació del contracte, per procediment obert, de la fabricació, el subministrament, 
la instal·lació, el manteniment, la gestió, el trasllat i la retirada de marquesines a les 
parades d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit metropolità (exp. 1710/16), que tenia 
una duradaprevista de 7 anys naturals des de la seva formalització.

El passat 21 de maig de 2019, el Consell Metropolità va acordar iniciar l’expedient per a 
procedir a la resolució del contracte de manteniment, gestió, subministrament i 
instal·lació de marquesines a les parades d’autobús de diversos municipis de l’àmbit 
metropolità, adjudicat a l’empresa IMPURSA, S.A.; i ordenar al concessionari la 
continuïtat de laprestació del servei en els termes previstos al contracte fins que s’hagi 
conclòs una nova adjudicació per aquest objecte, data en la qual es procedirà a la 
resolució definitiva i liquidació de l’esmentat contracte. En aquest sentit, està previst que 
properament s’iniciï la tramitació d’una nova licitació que comportarà la formalització 
d’un nou contracte per a la fabricació, subministrament, instal·lació, manteniment, 
gestió, trasllat i retirada demarquesines i panells d’informació a l’usuari a les parades 
d’autobús de diversos municipisde l‘àmbit metropolità.

II.- FINALITAT DEL CONVENI.
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’AMB per tal de dur a terme el subministrament i la instal·lació de noves 
marquesines, la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines, noves i 
existents, a les paradesd’autobús del municipi, així com també l’explotació publicitària 
dels suports publicitaris associats a aquestes marquesines.

Les marquesines són elements de mobiliari urbà que permeten delimitar un espai 
d’espera dels autobusos, còmode i accessible, a les parades on s’instal·len. Així mateix, 
impliquen una millora de la qualitat de la informació sobre el servei que es pot oferir a 
l’usuari.

L’Ajuntament i l’AMB reconeixen l’interès en incorporar les marquesines del municipi al 
present contracte i a la nova adjudicació per a la fabricació, el subministrament, la
instal·lació, el manteniment, la gestió, el trasllat i la retirada de marquesines associades 
a les parades d’autobús del municipi, amb l’objectiu de permetre una millora en la 
quantitat i la qualitat de les marquesines del municipi.

III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS.
L’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixin 
a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren i, segons l’article 
14.B apartat e)de la mateixa Llei, és competència de l’AMB la coordinació i la gestió, per 
delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris de la mobilitat que comporten 
l'ús especial o privatiu de la via pública.
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Per la seva banda, els ajuntaments són competents per regular els usos i activitats que 
es desenvolupen a la via pública dels seus municipis i, en particular, és competència 
municipalla instal·lació i el manteniment dels elements de mobiliari urbà i senyalització 
vial, a la via pública.

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen 
el present conveni de col·laboració i

PACTEN

PRIMER.- OBJECTE.
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament per a la millora 
de la qualitat de les condicions d’espera a les parades d’autobús del municipi, així com 
establir la forma i les condicions que han de regir en l’esmentat procés d’instal·lació de 
lesmarquesines i el seu finançament.

SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR.
La xarxa inicial de marquesines i de suports publicitaris associats és la que consta en 
l’annex1 del conveni. Una vegada s’hagi instal·lat qualsevol nova marquesina, aquesta 
passarà a formar part de la xarxa de marquesines de gestió de l’AMB.

Les marquesines que s’instal·laran seran d’un disseny similar a les existents a la xarxa 
de gestió de l’AMB i amb caràcter general les dimensions en planta seran de 4,0 m x 1,6 
m.

Les marquesines s’instal·laran a aquelles parades d’autobús del municipi que es 
decideixi de forma acordada entre l’AMB i l’Ajuntament, sota criteris de disponibilitat 
d’espai a la vorera, de demanda de viatgers i d’equilibri territorial; i sempre respectant 
els requerimentsd’accessibilitat i de col·locació previstos a la normativa vigent.

Les marquesines que s’instal·lin disposaran dels elements habituals per al descans i 
aixopluc dels usuaris i de l’espai per a la informació estàtica del servei (plànols i tires 
horàries).

TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Les parts amb la signatura del present conveni s’obliguen a dur a terme el procés de la 
forma següent:

 L’AMB es farà càrrec del contracte de subministrament, instal·lació, neteja, 
manteniment, gestió i explotació publicitària de les marquesines a les parades 
d’autobús del municipi.

 L’AMB definirà, de comú acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, la ubicació 
de les noves marquesines i les marquesines que hagin de ser objecte de trasllat o 
retirada.

 L’AMB es farà càrrec de la neteja, el manteniment i la substitució dels elements 
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trencats o malmesos que presenti qualsevol marquesina de la xarxa.
 L’AMB es farà càrrec de la gestió publicitària dels suports publicitaris associats a les 

marquesines i les parades de transport públic. En cas que no n’hi hagi, aquests 
suports podran ser instal·lats de forma que quedin incorporats a la marquesina o bé
desplaçats en altres ubicacions, a raó d’un suport publicitari de 2 cares per 
marquesina, com a màxim, i podrà ser de tipus estàtic, com digital.

 L’AMB mantindrà una base de dades actualitzada de la xarxa de marquesines vigent
que estarà a disposició de l’Ajuntament.

 L’Ajuntament habilitarà els espais adequats per a la correcta instal·lació de les 
marquesines per part de l’empresa adjudicatària i es farà càrrec de les actuacions a
la via pública que siguin necessàries per a la implantació, tals com trasllat de 
mobiliari urbà, senyalització vertical, senyalització horitzontal, cobriment
d’escossells, adaptacions de la vorera, etc.

 En el moment de la instal·lació de les marquesines, l’Ajuntament facilitarà la correcta
realització dels treballs per part de l’adjudicatari, duent a terme les actuacions 
temporals necessàries relacionades amb la via pública (retirada de vehicles, talls de
carrer, etc.).

 L’Ajuntament es farà càrrec del consum elèctric de les marquesines i els seus 
elements, que restaran connectats a la xarxa elèctrica municipal. Així mateix,
l’Ajuntament es compromet a facilitar la concessió dels permisos necessaris per a la
instal·lació, com ara la legalització de les instal·lacions elèctriques de les 
marquesines i els permisos d’obres.

 L’Ajuntament declara no haver subscrit cap contracte de publicitat amb exclusivitat 
a la via pública en el moment de la signatura del present conveni.

 L’Ajuntament disposarà gratuïtament d’una de les dues cares de cadascun dels 
suports publicitaris durant una setmana l’any, amb l’objectiu que pugui dur a terme 
publicitat institucional en el seu municipi. L’Ajuntament haurà de proveir el material 
necessari amb temps suficient per a la seva col·locació i les ubicacions es fixaran de
tal manera que no afectin a les campanyes reservades prèviament.

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ.
Les obligacions adquirides per l’AMB seran finançades per aquesta administració a 
través de l’aplicació pressupostària T6010 44200 60911 del pressupost de l’AMB per a 
2020 i per les partides pressupostàries corresponents dels exercicis següents. Aquestes 
obligacions resten sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit pressupostari 
adequat i suficient.

CINQUÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA.
Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà 
unadurada inicial de quatre (4) anys. No obstant això, les parts, mitjançant la signatura 
del present conveni, acorden la pròrroga del conveni per un període de, com a màxim, 
quatre anys addicionals, que cobreixi la durada del futur contracte de fabricació, 
subministrament, instal·lació, manteniment, gestió, trasllat i retirada de marquesines i 
panells d’informació a l’usuari a les parades d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit 
metropolità.
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SISÈ.- MECANISME DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL.
El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del present conveni 
consistiràen la presentació d’un informe per part de l’AMB a l’Ajuntament. L’informe 
serà presentat amb caràcter anual i exposarà el grau de compliment del conveni i 
qualsevol incidència o problema d’interpretació o de compliment que, si s’escau, s’hagi 
produït.

SETÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en casa de resolució.

Seran causes de resolució del present conveni:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L’acord unànime dels signants.
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 

dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment per
a que compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de 3 mesos. Si un
cop transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part 
incomplidora la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per les altres causes previstes en altres lleis.

El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix 
amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.

VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.
Les qüestions litigioses que poguessin suscitar-se sobre la interpretació i aplicació del 
present conveni es resoldran, en primer terme, per les parts de comú acord, i en defecte 
d'això, pels Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
competents de la ciutat de Barcelona.

NOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC.
El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà pel que disposa el Capítol II 
del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i pel Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com per la resta de 
normativaque li sigui aplicable.
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DESÈ.- TRANSPARÈNCIA.
D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, enla redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa, caldrà publicar un anunci de referència sobre l’aprovació i 
signatura d’aquestconveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el seu text 
en els portals de transparència de l’AMB i de l’Ajuntament.>>

ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Xarxa inicial de marquesines i suports publicitaris:

Codi de parada Nom de parada Suport publicitari

9 C/ Ntra. Sra. dels Àngels – Ctra. De l’Estació
11 C/ Ntra. Sra. del Pilar – Ntra. Sra. dels Àngels
12 C/ Sarrià de Ter – Centro Reto
14 C/ Sant Josep, 2 – 4
15 Av. Maria Torras, 25
16 C/ Federico García Lorca
17 C/ Sant Andreu, 20
18 C/ Molí d’en Rata – C/ Magallanes
19 Rambla dels Pinetons – Parc de la Solidaritat
20 C/ Sarrià de Ter, 13
21 C/ Sant Jaume – C/ Montcada
22 C/ València
23 C/ Tarragona – CAP II
24 C/ Verge de Montserrat, 56
25 C/ Santa Rosa – Escola Tiana de la Riba
26 Ctra. Barcelona – C/ Ramón i Cajal
27 Ctra. Barcelona, 286
1 Av. Maria Torras – Plaça Mª A. Campmany SI
2 Av. Maria Torras, 26 SI
3 C/ Sant Josep – C/ Pedraforca SI
4 C/ Federico García Lorca – Plaça Palau Ausit SI
5 C/ Sant Andreu – C/ Pau Casals SI
6 Avda. Maria Torras, 6 SI
7 C/ Balmes – C/ Molí d’en Ginestar SI
8 Ctra. De Barcelona – C/ Bonavista SI
10 C/ Molí d’en Rata – C/ Magallanes SI
13 C/ Sant Jaume – Col·legi El Martinet SI

TOTAL Marquesines MUPIs

Suports publicitaris aïllats (fora de les marquesines):
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Adreça Observacions

Ctra. Santiga – davant Deixalleria
Rbla. Sant Esteve – C/ Canigó
Rotonda C/ Balmes (benzinera)
Plaça Mercat – C/ Sol
Ctra. Santiga – C/ Cerdanyola del Vallès
Plaça Mercat – C/ Nou
Rbla. Sant Esteve – C/ Padró
Avda. Maria Torras – C/ Puigmal
Avda. Maria Torras – C/ dels Afores
Avda. Maria Torras – Rbla. de les Vinyes
Avda. Maria Torras – Rbla. dels Pinetons
Rbla. Sant Jordi – C/ Estrella
Rbla. Sant Jordi – C/ La Lluna
Rbla. Sant Jordi – C/ Joan Miró
C/ Magallanes – C/ Sant Josep
Rbla. dels Pinetons – C/ Palau Ausit
C/ Federico García Lorca – Rbla. Sant Andreu
C/ del Padró – C/ Cervantes
C/ del Padró – C/ Sant Andreu
Rbla. Sant Jordi – Plaça Font
C/ Sarrià de Ter – C/ Fontanella
Ctra. Barcelona – C/ Ramón i Cajal
C/ Sarrià de Ter – C/ Tamarit
Rbla. Sant Jordi – C/ Mercè
C/ Sant Jaume – C/ Mercè
C/ Balmes – C/ Bilbao
C/ Balmes – C/ Molí
C/ Balmes – C/ Cot (mitjana) 
Avda. Riu Ripoll – davant Club Pàdel Ripollet (CPR)
C/ Tarragona . C/ Maragall
C/ Tarragona – C/ Can Masachs
Avda. Riu Ripoll – C/ Molí d’en Ginestar
Ctra. Barcelona – C/ Ntra. Sra. del Pilar
Ctra. Santiga – C/ Magallanes
TOTAL

Segon.-  Facultar l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la 
seva signatura i de quants altres documents se’n puguin derivar.

Tercer.- L’executivitat de l’acord que s’adopti s’haurà de condicionar a la 
signatura del conveni pels dos representants de les respectives entitats, en 
exercici de les potestats suspensives de l’executivitat dels actes prevista en 
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l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en tant que, segons determina 
l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, els convenis obliguen des del 
moment de la signatura si no disposa una altra cosa.

5.2. Urbanisme:

5.2.1. Autorització llicència d'obres de canvi d’ús de dos locals a dos 
habitatges al carrer Calvari, núm. 32.

Autoritzacions urbanístiques:
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:

Primer. Atorgar a la mercantil KADMA SOLUCIONES, SL, llicència urbanística per 
a canvi d’ús de dos local a dos habitatges al carrer Calvari, núm. 32, amb refs. 
Cadastrals 9743915DF2994D0002JI i 9743915DF2994D0003KO.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 150,00 €.

Segon. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que,  prèviament a l’inici de les 
obres, l’interessat haurà d’aportar al  Registre general d’aquest 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 22 de febrer de 2020, 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  I RECOLLIR  LA VINCULACIÓ DE LA RESERVA DE 
LES DUES PLACES D’APARCAMENT.

Tercer. CONDICIONAR l’eficàcia de la llicència a deixar constància en el 
Registre de la Propietat, d’acord amb la legislació hipotecària, de la vinculació 
de la reserva d’aparcament necessària per a atorgar aquesta llicència a les dues 
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places d’aparcament del local de l’edifici situat al carrer Sant Enric, núm. 21, (a 
raó de com a mínim de 20 m2 per plaça segons estableix l’art. 298 NU PGM)     
d’acord amb allò que preveu l’article 41.3 TRLU i l’article 65.1.d) del Reial Decret 
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la llei del Sòl i 
Rehabilitació.

Quart. ADVERTIR que aquestes places d’aparcament no es podran fer servir per 
complir la reserva de plaça d’aparcament per altres edificis d’acord amb allò que 
preveu l’article 299.6 NUPGM.

Cinquè. Aprovar les següents liquidacions a la mercantil KADMA SOLUCIONES, 
SL. en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

- L’O.F. 21, art. 6.1.a Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat...............................................................................2.555,52 €

Sisè. 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.

Setè. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.

Vuitè. Notificar el present acord als interessats i 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 O.F. 5 art. 6 i que d’acord amb el 
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pressupost presentat per l’interessat (105.600,00€) correspon un import de 
4.202,88€.

Novè. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es 
poden 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, 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.

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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5.3. Serveis Municipals i Municipalització:

5.3.1. Aprovació de la liquidació de la Taxa, any 2020 d’autoritzacions 
provisionals d’utilització de places d’aparcament municipal de 
l’aparcament El Molí i ocupació de l’espai i serveis de les zones 
comunitàries del Mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega a 
Mercadona, SA.  

Antecedents de fets:

Primer. Vist l’arrendament fixa, a la societat MERCADONA SA, de les places 
d’aparcament núms. 1 i 2 de l’aparcament públic El Molí, autoritzat per Resolució 
de l’Alcaldia núm. 702/2006, de 16 d’agost, als efecte d’ocupació amb 
transformador d’energia elèctrica.

Segon. Vist la concessió administrativa, a MERCADONA SA, de les places 
d’aparcament núms. 81, 82 i 83 de l’aparcament públic El Molí, autoritzat per 
Resolució de l’Alcaldia núm. 735/2007, de 13 de juliol, als efectes d’ubicació d’una 
illa de carretons de compra, una furgoneta de repartiment i un carretó elevador.

Tercer. Atès l’ús dels espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i 
accessos del Mercat Municipal, com a zona de càrrega i descàrrega per part de 
MERCADONA SA.

Quart. En data 28 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local aprovà la liquidació 
de taxes corresponents a l’any 2020, per l’ús dels espais i serveis de les zones 
comunitàries del vestíbul i accessos del Mercat Municipal, com a zona de càrrega 
i descàrrega per part de MERCADONA SA.

Fonaments de dret: 

Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa per d’utilització privativa de l’aparcament públic 
El Molí, art. 6 punt 3. Lloguer fix tot el dia (amb reserva de plaça)

Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa servei del Mercat Municipal, art. 6 punt f. Per la 
utilització dels espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i accessos 
com a zona de càrrega i descàrrega per part de l’0perador dels supermercat 
instal·lat al mercat municipal.

És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per acordar l’aprovació de 
liquidacions d’exaccions locals segons el que ve establert en el punt cinquè, 
apartat 2.b) de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/1863 de 5 de desembre, de 
delegació de competències.

Vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Municipal i 
Municipalització i els informes dels caps, responsables o tècnics, emesos a 
l’efecte, s’acorda:
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1. Aprovar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2021, de l’autorització 
provisional per a la utilització de places d’aparcament a l’aparcament municipal 
El Molí i de la utilització dels espais i serveis de les zones comunitàries del 
vestíbul i accessos del Mercat Municipal a MERCADONA SA.

2. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 8 art. 6 
punt 3, la liquidació de 3.600,00 € a MERCADONA SA, corresponent a 
l’arrendament fixa, any 2021, de les places núm. 1, 2, 81 a 83 de l’aparcament 
públic El Molí.

3. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 18 art. 6 
punt f, la liquidació de 9.942,00 € a MERCADONA SA, per a la utilització dels 
espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i accessos del Mercat 
Municipal com a zona de càrrega i descàrrega, corresponent a l’any 2021.

4. Comunicar aquest acord i el seu document annex I a la Tresoreria Municipal i 
a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als 
efectes que siguin tramitades les liquidacions corresponents.

5. Notificar aquest acord a MERCADONA SA.

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, 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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Contra la liquidació tributària, que no posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar recurs preceptiu de reposició davant el mateix òrgan de l’Ajuntament 
de Ripollet que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la data de recepció de la notificació de la liquidació que rebreu per part de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

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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