
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 2021/43
Caràcter: ordinària
Data: 9 de desembre de 2021
Horari: 09.16 a 09.21 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Sra. Ana María Alonso Juste secretària accidental  
Sra. María Isabel Siles Ruiz interventora accidental
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre 
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits 
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei 
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i 
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia 
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.
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3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i Comerç:

3.1.1. Adjudicació del contracte menor de servei per a la consultoria 4.0 a les 
empreses del projecte Tecno Talent Vallés.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Baixa infants Escola Bressol La Rodeta del Molí, per absentisme no 
justificat.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Atorgament de subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro Aragonés 
de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2021. I 
formalització del corresponent conveni.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Aprovació liquidació llicència temporal cambra frigorífica mercat 
municipal.

6.2. Protecció del Medi:

6.2.1. Acceptació de la subvenció, atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, corresponent al Programa d’actuacions de millora urbana i social 
2020-2023 (PAMUS). Anualitat 2021.
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Urgència:

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de construcció bar 
al camp de futbol municipal de Ripollet.

7.1.2. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de millora de 
reurbanització del carrer de la Sagrera.

8. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

8.1. Serveis Socials:

8.1.1. Transport adaptat ASPASUR, maig, juny i juliol 2021.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/42, corresponent al dia 30 de novembre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2021/1993, de 22 de novembre, pel qual s’aprova l’anul·lació de rebuts de 
padrons d’abonaments del poliesportiu municipal, per errors 
d’enregistrament, per import total de 174,50 €.

 2021/2012, de 29 de novembre, pel qual s’aprova la liquidació dels cursos 
trimestrals de natació per a adults i joves, del primer trimestre de la 
temporada 2021/22, per un import total de 2.776,68 €.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i Comerç:

3.1.1. Adjudicació del contracte menor de servei per a la consultoria 4.0 a 
les empreses del projecte Tecno Talent Vallès.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa dels mitjans necessaris per a realitzar la 
prestació objecte d’aquest contracte, es considera convenient la contractació 
d’una consultoria especialitzada en indústria 4.0, per tal d’incrementar la 
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competitivitat empresarial, mitjançant processos de digitalització, a empreses 
participants del projecte Tecno Talent Vallès (Treball, Talent i Tecnologia), les 
quals presentin mancances considerables en l’informe de diagnosi envers la seva 
maduresa digital.

L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú 
de contracte públics (CPV), segons el Reglament número 2004/18 de la Comissió 
Europea són els següents: 72220000-3 Serveis de consultoria en sistemes i 
consultoria tècnica.

El contracte té un valor màxim de licitació de 8.000,00 euros, IVA inclòs, que es 
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.226999 “Foment de 
l’Ocupació (DIBA)”.

A tal efecte, es redacta la corresponent sol·licitud d’oferta que consta a 
l’expedient i es demanen tres pressupostos a les empreses següents:

 Pitaya Business, SL
 Maccion Lean Solutions, SL
 Casiopea Consulting

El termini de presentació de les ofertes per part de les empreses convidades va 
acabar el passat 10 de novembre de 2021 i, dins termini, se n’han presentat les 
tres:

 Pitaya Business, SL, amb NIF B67610923, en el seu nom i representació 
DADES PROTEGIDES, presenta oferta i hi consta tota la documentació.

 Maccion Lean Solutions, SL, amb NIF B66663634, en el seu nom i 
representació DADES PROTEGIDES, presenta oferta i hi consta tota la 
documentació.

 DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, en nom propi, presenta 
oferta i hi consta tota la documentació.

A continuació es fa la valoració tècnica de la proposta rebuda, mitjançant els 
criteris especificats al punt 8. Criteris de valoració de la Sol·licitud d’oferta.

L’oferta presentada es resumeix de la manera següent:

Criteris de valoració Puntuació 
(màxim 
100 punts)

Pitaya 
Business, SL

Maccion Lean 
Solutions, SL

Casiopea Consulting 
–DADES 
PROTEGIDES–

Oferta econòmica: 50 punts
La fórmula que s’aplica per 
valorar el preu és la següent: 
Punts=(A-Nn)x P/ (A-B). 
A=Preu de sortida, B=Preu de 
la proposició més econòmica, 

0-50 punts

50 punts
(8.000-
6.002,81)*50
/
(8.000-

20 punts
(8.000-
7.187,40)*50
/
(8.000-

0 punts
(8.000-7.986)*50
/
(8.000-6.002,81)
=
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Nn=Preu de les diferents 
ofertes, P=Puntuació màxima 
que es dóna a la millor 
proposta: 50 punts.

6.002,81)
=
50

6.002,81)
=
20,34

0’35

Mesures per assegurar la gestió de qualitat del servei: 50 punts, amb la 
distribució : 
Nombre d’empreses 
beneficiàries del servei
25  punts per empresa 
beneficiària supletòria (6 
empreses 50 punts/5 
empreses 25 punts/4 
empreses 0 punts).

0-50 punts

0 punts
(no presenta 
nombre 
d’empreses 
beneficiàries 
del servei)

50 punts
(6 empreses)

50 punts
(6 empreses)

TOTAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA 50 punts 70,34 punts 50,35 punts

El 22 de novembre de 2021, la tècnica d’Empresa, emet informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents

ACORDS

1. Adjudicar, a l’empresa Maccion Lean Solutions, SL, amb NIF  B66663634, el 
contracte menor de serveis de consultoria especialitzada en indústria 4.0, per tal 
d’incrementar la competitivitat empresarial mitjançant processos de 
digitalització a empreses participants del projecte Tecno Talent Vallès (Treball, 
Talent i Tecnologia), les quals presentin mancances considerables en l’informe 
de diagnosi envers la seva maduresa digital, per un preu de 5.940,00 euros, IVA 
exclòs (amb la quantitat exclosa del 21 % d’IVA, de 1.247,40 euros), per una 
totalitat de 7.187,40 € (IVA Inclòs), atenent els criteris d’oferta econòmica i de 
mesures per assegurar la gestió de qualitat del servei.

El termini d’execució objecte d’aquest contracte serà de 4 mesos, a comptar des 
de l’endemà de l’adjudicació del contracte.

2. Aprovar, la disposició de la despesa per un import de 7.187,40 euros, IVA 
inclòs, (5,940 €, IVA exclòs, amb el 21 % d’IVA de 1.247,40 €) , amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 202.2411.226999 “Foment de l’Ocupació (DIBA)” del 
Pressupost municipal pel 2021.

3. Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient, amb indicació 
dels recursos que siguin procedents.
 
4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

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

Codi Segur de Validació b6af40408a14450e900091b908ad4bc7001

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

15
/1

2/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als 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 el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Baixa infants Escola Bressol La Rodeta del Molí, per absentisme no 
justificat.

El Reglament del Servei d’escoles bressol, en el punt 8.2 Matriculació, aprovat 
pel Ple municipal de data 28 de febrer de 2019, on diu que “l’acceptació de la plaça 
escolar obtinguda en el procés de preinscripció i matrícula implica la formalització de la 
matriculació, així com l’acceptació de les condicions de matrícula”.

Que una d’aquestes condicions, és l’assistència regular al centre. S’entén per 
assistència regular al centre:

“no efectuar absències superiors a 30 dies naturals, sense justificació”
“no efectuar absències superiors al 30 % del trimestre, sense justificació”

El 18 de novembre de 2021, la coordinadora de l’Escola Bressol La Rodeta del 
Molí, emet informe de l’absentisme de dos infants matriculats (SB i MC), de més 
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de 30 dies naturals, sense justificar, el qual consta incorporat en l’expedient i 
que es dóna per reproduït literalment.

Aquests dos infants estan representats respectivament per la Sra. DADES 
PROTEGIDES, amb NIE DADES PROTEGIDES i per la Sra. DADES PROTEGIDES, 
amb NIE  DADES PROTEGIDES.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat d’Educació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents

ACORDS 

1. Donar de baixa, a partir del dia 30 de novembre de 2021, un infant  de l’Escola 
Bressol La Rodeta del Molí, representat per la seva mare DADES PROTEGIDES, 
amb NIE DADES PROTEGIDES, per haver causat absentisme no justificat durant 
més de 30 dies naturals, segons informe de la coordinadora de l’escola.

2. Donar de baixa, a partir del dia 30 de novembre de 2021, un infant  de l’Escola 
Bressol La Rodeta del Molí, representat per la seva mare DADES PROTEGIDES, 
amb NIE  DADES PROTEGIDES, per haver causat absentisme no justificat durant 
més de 30 dies naturals, segons informe de la coordinadora de l’escola.

3. Notificar l’acord de baixa a les representants dels infants DADES PROTEGIDES, 
amb NIE DADES PROTEGIDES i DADES PROTEGIDES, amb NIE DADES 
PROTEGIDES.

4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als 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 el que s’estableix a 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 
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és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Atorgament de subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro 
Aragonés de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 
2021. I formalització del corresponent conveni.

Fets 

1. El 21 de setembre de 2021, es presenta instància amb registre d’entrada 
ENTRA-2021-15156, per part del representant de l’entitat Centro Recreativo 
y Cultural Aragonés, per la qual es sol·licita una subvenció per import de 
1.296,41 euros, pel finançament del projecte anual d’activitats del 2021.

2. El 30 de setembre de 2021, per provisió de la Regidoria de Cultura, s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació del conveni regulador de la subvenció prevista 
nominativament al Pressupost 2021 de l’Ajuntament de Ripollet, a favor de 
l’entitat Centro Recreativo y Cultural Aragonés, i es sol·licita l’emissió del 
present informe jurídic.

3. El 6 d’octubre de 2021, consta en l’expedient administratiu, document 
comptable de reserva de crèdit número 2021.2.0024207.000, per import de 
1.296,41 euros, corresponent a l’import de la subvenció nominativa que 
l’Ajuntament atorgarà a la referida entitat per contribuir al finançament de 
les actuacions necessàries per dur a terme el programa anual per l’any 2021.

4. El 17 de novembre de 2021, la cap d’unitat de Cultura, emet informe tècnic 
on recull la necessitat de col·laboració amb l’entitat Centro Aragonés 
Ripollet, ja que existeix interès en continuar amb el foment i la promoció de 
les activitats que realitza, l’objectiu de les quals és la conservació i difusió de 
la cultura aragonesa al municipi, ja que aquestes activitats tenen una 
important acollida popular perquè la comunitat de procedència aragonesa a 
Ripollet representa un volum considerable de la població, encara que les 
referides activitats són obertes a tota la població, generant d’aquesta manera 
un importat focus d’intercanvi cultural. També manifesta que no existeix 
actualment cap altra entitat o associació al municipi que desenvolupi accions 
equivalents; i proposa l’aprovació del conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al Pressupost de 2021 que adjunta al seu informe.
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5. El 19 de novembre de 2021, la TAG de Serveis jurídics emet informe  
favorable a l’aprovació del conveni regulador de la subvenció prevista 
nominativament al Pressupost 2021 de l’Ajuntament de Ripollet, a favor de 
l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, amb motiu de la programació anual 
d’activitats de l’entitat l’any 2021, donat que s’adequa a la normativa en 
matèria de subvencions i de procediment administratiu segons s’ha justificat 
en l’informe jurídic que consta en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

3. 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.

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

5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

7. La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de 
Subvencions.

8. La Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques.

9. 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.

10 Pla estratègic de subvencions 2019-2021, corporació i patronats de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat De Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents
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ACORDS

1. Atorgar, la subvenció nominativa per import de 1.296,41 €,  a l’entitat Centro 
Aragonés de Ripollet, amb NIF G61197828, que s’imputarà a la partida 
pressupostària 601.333.48009 de l’exercici 2021. Aquesta subvenció serà 
compatible amb altres ajudes, subvencions, donatius, ingressos o recursos, 
procedents d’ens públics o privats, sempre que en concurrència amb la subvenció 
regulada al present conveni, no es superi els cost de l’activitat subvencionada.

2. Aprovar el Conveni regulador de la subvenció quin tenor es transcriu a 
continuació, tot facultant l’alcalde per a la seva signatura:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT AL 
PRESSUPOST DE  L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET DE L’ANY 2021 A FAVOR DE  
L’ENTITAT LOCAL CENTRO ARAGONES DE RIPOLLET PER A LA PROGRAMACIÓ ANUAL 
DE L’ANY 2021.

Ripollet, a _________

REUNITS

D’una banda,

L’Il·lm. Sr. Jose Maria 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.

D’una altra banda,

El senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, domiciliat al carrer Verge 
de Montserrat, 22, 2n 4a de Ripollet, actuant degudament acreditat, en nom i 
representació de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, amb NIF G61197828, amb seu 
social a Ripollet (carrer Nou, 22) i inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb el 
número 36.

Assistits per la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la 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, 
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 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’art. 3. 2 h) del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, del règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.

Reconeixent-se ambdós les competències i la capacitat legal necessària per a la 
formalització del present conveni

EXPOSEN

I. Que d’acord amb l’article 25 apartat 2n epígraf m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), el municipi, en exercici de 
l’autonomia, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, ostentant 
en tot cas competències per promoure la cultura i els equipaments culturals

II. 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.

III. 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.

IV. 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.

V. Que el Centro Aragonés de Ripollet és una entitat independent i sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G61197828.

VI. Que l'entitat Centro Aragonés de Ripollet, 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 18796 al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

VII. Que l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, té com a finalitat la divulgació de la 
cultural aragonesa en totes les seves manifestacions i àmbits i la col·laboració 
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voluntària i desinteressada en activitats de caràcter social i cultural relacionades 
amb aquesta finalitat quedant exclòs tot ànim de lucre.

VIII. Que a Ripollet les activitats organitzades pel Centre Aragonés de Ripollet, dins del 
seu programa anual, basat en la difusió i conservació de la cultura d’arrels 
aragoneses, gaudeixen d’un ampli interès públic, entès aquest en l’àmbit cultural 
municipal, des de la perspectiva que contribueix a aconseguir un teixit associatiu 
consolidat en el nostre municipi per a la realització d’activitats de caire cultural que 
abastin el màxim possible de sectors i interessos de la població. L’entitat de la qual 
formen part un volum important de ciutadans i ciutadanes  d’origen aragonès amb 
l’objectiu de conservar i difondre les tradicions culturals pròpies del seu origen.

IX. Que en el Pressupost anual per l’exercici 2021 l’Ajuntament de Ripollet ha previst 
una subvenció nominativa a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, en base 
a l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
essent aquesta l’única associació de la ciutat que realitza aquest tipus d’activitat de 
conservació i difusió de la cultura aragonesa que ha presentat el programa i 
pressupost detallat de la mateixa, els quals s’ajusten als objectius previstos.

X. Que per al desenvolupament del programa anual d’activitats l’ENTITAT  ha 
presentat un projecte per un import total de 3.750,00 €.

XI. Que al Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet de l’exercici 2021 (aplicació 
pressupostària 601.334.48009), s’ha previst l’adient subvenció nominativa als 
efectes d’atendre les despeses de la programació anual de l’ entitat Centro Aragonés 
de Ripollet, per un import màxim de 1.296,41 €, que representa un 34,57 % del total 
del projecte.

Per tot l’anteriorment exposat i amb la finalitat d’assolir les finalitats i objectius que es 
desprenen, ambdues parts formalitzem el present Conveni, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

Primera.  Objecte del conveni.
L’objecte del present conveni és regular l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, la qual s’haurà de destinar a desenvolupar 
la programació anual d’activitats, d’acord amb el programa i pressupost previst per a 
l’exercici 2021, els quals formen part de l’expedient administratiu, i en els termes 
inclosos en el projecte pel que rep el finançament municipal i en les condicions previstes 
en el present Conveni. Aquest projecte presentat per l’entitat estableix que les activitats 
que portarà a terme son:

1. Celebració Dia del Pilar.
2. Celebració altres festivitats; San Jorge, San Valero, Santa Àgueda.
3. Trobades gastronòmiques.
4. Nits culturals.
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5. Participació en trobades de cases d’Aragó.

Segona. Finalitat.
La signatura d’aquest conveni persegueix principalment les següents finalitats:

 Millorar l’eficiència de la gestió pública.
 Fomentar la participació del teixit associatiu en la gestió i en la programació de 

l’equipament municipal.
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.
 Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, com ara la 

potenciació de dinàmiques participatives en el context de sector i territori per 
impulsar projectes comuns.

 Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu.
 Donar compliment al Pla estratègic de subvencions 2019-21, corporació i  

patronats, aprovat en sessió plenària el 27 de desembre de 2018.

Tercera. Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiària, l’entitat haurà de complir amb els requisits 
següents:

 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.

Quarta. Obligacions de l’entitat beneficiària.
Són obligacions de l’entitat les que tot seguit s’indiquen:

a) 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.

b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així 
com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció, tal i com s'indica a la clàusula onzena del present conveni.
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c) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financin les mateixes activitats subvencionades. Aquesta 
comunicació s'haurà d'efectuar tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control 
financer que pugui realitzar l’Ajuntament.

e) Acreditar, amb anterioritat de l'aprovació del present conveni, estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social en els 
termes previstos a la clàusula III.

f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

g) Conservar els documents originals justificatius de l’aplicació dels fons rebuts durant 
un període de com a mínim quatre anys.

h) Adoptar les mesures de difusió que s’estableixen a la clàusula setena del present 
conveni.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a l’article 
37 de la LGS. Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es 
donés el cas, que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet.

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

Cinquena. Comissió de seguiment de l’execució del present conveni.
A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb la coordinació adequada de tots 
els aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una comissió integrada per:

 El/la responsable de la secció municipal de Cultura o persona d’aquesta secció en 
qui es delegui.

 El/la president/a de l’ASSOCIACIÓ o persona en que delegui.
 Un membre de l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament que no sigui cap de les persones 

anteriors.

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 reunirà un cop l’any, com a mínim, i quan ho sol·liciti qualsevol de les 
parts signants del conveni.
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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.

Sisena. Compatibilitat de la subvenció.
La subvenció serà compatible amb altres ajudes, subvencions, donatius, ingressos o 
recursos, procedents d'ens públics o privats, sempre que, en concurrència amb la 
subvenció regulada al present conveni, no es superi el cost de l'activitat subvencionada.

Setena. Mesures de difusió.
L’entitat farà constar la col·laboració de l’Ajuntament amb la 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, en totes les activitats que siguin 
objecte de la subvenció, sempre que per la naturalesa de la despesa sigui possible (per 
exemple, documentació impresa, cartells, mitjans electrònics i audiovisuals, etc.).

 Vuitena .Finançament de l’activitat subvencionada i forma de pagament.
L’import de la subvenció nominativa que es regula mitjançant el present conveni és de 
1.296,41 € que representa un 34,57 % del total del projecte presentat per l’entitat.

La subvenció anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 601.334.48009 "Subvenció 
Centro Aragonés" del Pressupost de l'Ajuntament per l'any 2021 i es farà efectiva 
mitjançant dues bestretes:

1. Una bestreta primera  del 80% de l’import de la subvenció previst en aquesta 
clàusula que s’abonarà una vegada s’hagi formalitzat el present conveni.

2. Una segona bestreta del 20% restant que es lliurarà un cop finalitzat el projecte 
subvencionat i una vegada presentada la justificació, segons les indicacions de la 
clàusula desena del present conveni, que haurà d’estar aprovada per l’Ajuntament.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al següent compte:

 Entitat: Centro Aragonés de Ripollet
 NIF: G61197828
 Nom de l’entitat Bancària: BBVA
 Compte:  ES32 0182 8745 0402 0032 5680

Novena. 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.
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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.

Les despeses seran subvencionables pels conceptes següents:

 Nòmina i Seguretat Social del personal destinat a la gestió del projecte 
subvencionat.

 Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
 Assegurances.
 Serveis duts a terme per tercers com, per exemple,  seguretat o auditoria del projecte.
 Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica 

beneficiària.

Altres conceptes específics del projecte concret degudament justificats per l’entitat i 
aprovats per l’Ajuntament de Ripollet.

No són 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.
 Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni 

els impostos sobre la renda.
 Les despeses efectuades que estiguin facturades amb data anterior a la data d’inici 

del projecte.

Totes les despeses a justificar aniran directament lligades a la realització del projecte per 
subvencionar i en cap cas es destinaran al finançament de l’entitat gestora.

Desena. Termini i forma de Justificació de la subvenció.
La justificació de l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels objectius previstos es 
presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament en un termini màxim de tres 
mesos des de la finalització de l’exercici 2021, és a dir, abans del 31 de març de 2022.

La justificació haurà d’acreditar el cost total del projecte subvencionat, aportant la 
documentació següent:
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1. Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o representant legal, 
indicant el compliment de les condicions imposades, les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts.

Aquesta memòria haurà d’incloure un annex gràfic que contingui una còpia de tota 
la documentació impresa i propaganda escrita i gràfica, derivada de l’execució del 
projecte subvencionat, que acrediti la difusió de la col·laboració amb l'Ajuntament, 
tal i com s'estableix a la clàusula setena. En cas contrari, l’entitat haurà de presentar 
una declaració responsable de no haver dut a terme cap despesa durant l’execució 
del projecte subvencionat que, degut a la seva naturalesa, pogués ser objecte de tal 
obligació.

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

 Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat amb identificació 
del proveïdor o creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la 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.

 En cas que existeixin altres ingressos, subvencions o ajudes que hagin finançat 
el projecte subvencionat, relació detallada de tots els ingressos, subvencions o 
ajudes, amb indicació de l’import i procedència. En cas contrari, declaració 
responsable de no haver obtingut cap altra subvenció, ingrés o recurs per 
finançar la mateixa activitat.

Onzena. Reintegrament de la subvenció.
El Centro Aragonés 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 29 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet 
i a l’article 37 de la LGS.

El procediment de reintegrament es regirà per l’Ordenança  de les bases generals 
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, 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 
en el títol II de la LGS.
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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.

Dotzena. Vigència del conveni.
El període de vigència del conveni serà durant  l’any 2021, això és des del 1 de gener de 
2021 fins al 31 de desembre de 2021.

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat 
el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments de 
reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.

Tretzena. 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.

Catorzena. 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.

Quinzena. Règim jurídic.
El règim jurídic aplicable serà l'establert en aquest Conveni, en l'Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet aprovades en sessió 
plenària de data 26 de juliol de 2018 i publicades al BOPB de data 27 de setembre de 
2018, en el Pla estratègic de subvencions 2019 -2021, corporació i patronats aprovat en 
sessió plenària de data 27 de desembre de 2018 i publicat al BOPB de data 4 de gener de 
2019, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la seva 
normativa de desenvolupament, sense perjudici d'allò que s'ha fixat com a legislació 
estatal bàsica en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

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.

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

Codi Segur de Validació b6af40408a14450e900091b908ad4bc7001

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

15
/1

2/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


Setzena. 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.

Dissetena. Publicitat i transparència.
L'entitat Centro Aragonés es compromet a fer constar la llegenda "amb el suport de 
l'Ajuntament de Ripollet" juntament amb el logotip oficial en totes les activitats, 
programes, actuacions i material divulgatiu (gràfic o electrònic) que siguin objecte de la 
subvenció, sempre que la naturalesa de la despesa ho permeti.

D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa a l’article 9 del Decret 8/2021, de 
9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública,  l’entitat 
beneficiària haurà de publicar la informació exigible conforme al que es disposa en 
l’esmentat article així com a l’article 10 del mateix cos legal.

Per altra banda, la concessió d’aquesta subvenció es publicarà a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, recollida a l’article 20.8.b) de la LGS.

I en prova de conformitat els compareixents signen el present document, al final i al 
marge dels fulls precedents, per ......... exemplar original.”.

3. Autoritzar i disposar, a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, de la 
quantitat de 1.296,41 € que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
601.333.48009  del vigent Pressupost municipal.

4. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import de 1.037,13 € 
(corresponent al 80 %), en concepte de primera bestreta a favor del Centro 
Aragonés de Ripollet, de la subvenció prevista nominativament al pressupost i 
tal com preveu el conveni. El pagament del 20 % restant (259,28 €) quedarà 
condicionat a l’aprovació de la justificació.

5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:
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 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als 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 el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;

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

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Aprovació liquidació llicència temporal cambra frigorífica mercat 
municipal.

Fets

El 3 d’agost de 2021, l’enginyer municipal, emet informe tècnic, en relació a la 
petició d’autorització de llicència temporal de la cambra frigorífica de congelats 
núm. DADES PROTEGIDES del mercat municipal, sol·licitada per la concessionària 
Sra. DADES PROTEGIDES, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

1. El règim jurídic de les concessions i llicències de domini públic respecte a les 
parades del Mercat Municipal ve contingut en el capítol III, article 3 del 
Reglament de règim intern del Mercat Municipal (RMM).

2. 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, 
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apartat 2.b) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, de 
delegació de competències.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada de Serveis Municipals i 
Municipalització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la liquidació a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, corresponent 
a la llicència temporal de la cambra frigorífica de congelats núm. DADES 
PROTEGIDES, des del 15 de juny fins el 30 de setembre de 2021, per un import 
total de 236,04 euros, desglossada en taxa per  la prestació dels serveis i 
instal·lacions del mercat i taxa per llicència temporal de cambres, Ordenança 
fiscal núm. 18 article 6b), cambra congelador núm. 12: 2,05 m3 (25,65€ m3/mes 
+7,25 m3/mes), s’adjunta com annex I.

2. Comunicar aquest acord i el seu document annex I a la Tresoreria municipal, 
així com a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per tal que sigui aquest organisme qui faci la tramitació de les 
liquidacions corresponents.

3. Notificar el present decret a la senyora DADES PROTEGIDES i donar compte a 
l’encarregat del mercat.

4. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als 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 el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre 
desestimat de forma presumpta;
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 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

5. 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.

6.2. Protecció del Medi:

6.2.1. Acceptació de la subvenció, atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, corresponent al Programa d’actuacions de millora urbana i 
social 2020-2023 (PAMUS). Anualitat 2021.

Fets

1. El 25 de febrer de 2020, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, va aprovar definitivament el Pla d’inversions metropolità de 
l’AMB, per al període 2020-2023, que inclou les directrius i pautes de gestió, 
així com els criteris reguladors dels programes que el conformen.

Aquest Pla d’inversions inclou el Programa d’actuacions de millora urbana i 
social (PAMUS), amb una dotació per a l’Ajuntament de Ripollet, de 
2.257.456,32 € en el quadrienni 2020-2023, equivalent a 564.364,08 
€/any.

Segons es recull l’apartat 1.4 del document del Pla d’inversions: “Aquest 
programa finança les obres i intervencions dels ajuntaments i les accions de 
manteniment i finançament dels funcionament ordinari dels serveis, equipaments i 
actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloses les 
d’especial interès que determinin els ajuntaments en el àmbits de la intervenció o 
emergència social, la promoció de l’ocupació local, els plans de reinserció laboral o 
els ajuts en les polítiques d’habitatge social, per exemple”.

2. El 29 d’abril de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia 667, es resol destinar 
l’import de 564.364,08 €, corresponent a l’anualitat de 2021 del Programa 
d’actuacions de millora urbana i social 2020-2023 (PAMUS), per a finançar 
part la despesa corrent del pressupost municipal de manteniment de zones 
verdes i de conservació dels parcs i jardins municipals.

3. El 13 de juliol de 2021, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, va aprovar la inclusió de les despeses sol·licitades per al 
finançament, de part del pressupost, del servei municipal de manteniment 
de parcs municipals i zones verdes, per import de 564.364,08 €.
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4. És voluntat de la corporació destinar l’import, corresponent a l’anualitat de 
2021, a finançar la despesa corrent del pressupost municipal corresponents 
a l’aplicació pressupostària 403.171.22799 “Manteniment zones verdes”, i a 
l’aplicació pressupostària 403.171.21000 “Conservació de Parcs i Jardins”, així 
com la despesa del personal assignat a jardineria.

Fonaments de dret

1. La lletra f) de l’apartat tercer de l’article 66 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, una de les competències pròpies dels municipis és la de 
protecció del medi.

2. L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
preveu que l’òrgan delegant de les seves competències podrà avocar el 
coneixement de l’assumpte de la seva atribució.

3. 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 cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot el que s'ha exposat abans, el regidor delegat de Protecció del Medi, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acceptar, l’ajut econòmic següent, concedit per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), dins del Programa d’actuacions de millora urbana i social 
2020-2023 (PAMUS), per a finançar part la despesa corrent del pressupost 
municipal de manteniment de zones verdes i de conservació dels parcs i jardins 
municipals, per un import 564.364,08 €.

2. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i 
comunicar al departament de Serveis Econòmics.

3. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
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Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

*****

Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió 
en l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa els acords següents:

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de construcció 
bar al camp de futbol municipal de Ripollet.

Fets 

1. El 15 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local, va aprovar inicialment el 
Projecte de construcció bar al camp de futbol municipal de Ripollet, i va 
esdevenir definitivament aprovat en data 24 de desembre de 2019.   

2. El valor estimat del contracte és per import de 163.862,35 € i un preu impost 
sobre el valor afegit inclòs de 198.273,44 €.

3. Ha estat emès informe de necessitat en compliment de l’article 28.1 i 116 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP–, 
per part de l’arquitecte tècnic municipal i per l’arquitecte municipal, del tenor 
literal següent: 

<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, 
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar 
la motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
ser ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.

“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por 
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.”
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“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.e) al referir la necessària justificació en els termes 
que són transcrits a continuació:

“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, deberá ser directa, clara y proporcional.”

 Execució del projecte de l’actuació anomenat “Projecte de construcció d’un bar al 
camp de futbol municipal de Ripollet”, situat al carrer Magallanes 22-26.

L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència 
quines principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la 
insuficiència i/o mancança segons els casos, de disponibilitat de suficients recursos 
humans i materials per a la seva consecució.

 Enderrocs i preparació del terreny.
 Treballs de fonamentació.
 Treballs d’instal·lacions generals.
 Treballs de construcció varis per a implantació del bar projectat.
 Seguretat i Salut.
 Gestió de residus

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva 
execució son idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives 
preteses consistents en:

 Implantació de bar en equipament municipal.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats 
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.>>

4. Els pronunciaments continguts en l’article 116.4art epígrafs a), b), c) i d) de 
la LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les 
besants recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al 
seu cas la classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, 
respectivament), sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient 
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administratiu, cal indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les 
que conformen el Plec de clàusules administratives particulars. 

 
5. Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 

administratives particulars, complint amb als articles 121 a 130 de la LCSP i 
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que afecten 
a un contracte d’obres.

6. El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat 
amb tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 i 
159.1.a) de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

7. L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la numeració següent: 45212000-6.

Fonaments de dret

La disposició addicional segona de la LCSP, en relació a les competències que 
atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt cinquè, apartat 3.a) 
de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la necessitat d’execució de les obres incloses al Projecte de construcció 
bar al camp de futbol municipal de Ripollet, en mèrits de les disposicions 
contingudes a l’informe que consta a l’expedient administratiu quin tenor literal 
ha estat transcrit a l’expositiu dels presents acords. 

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres del Projecte 
de construcció bar al camp de futbol municipal de Ripollet, ja que l’Ajuntament 
no disposa dels mitjans propis per a realitzar aquest volum d’obres i 
instal·lacions.

3. Aprovar la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 602.342.63201 “millores instal·lacions esportives” del 
vigent pressupost municipal, per un import de 198.273,44 €, resultant un valor 
estimat del contracte de 163.862,35 € i un IVA de 34.411,09 €.

4. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres, 
convocant-la per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord 
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 

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

Codi Segur de Validació b6af40408a14450e900091b908ad4bc7001

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

15
/1

2/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.

6. 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 de Ripollet, la interventora accidental de 
l’Ajuntament de Ripollet, l’arquitecte municipal o bé les persones en que puguin 
delegar.  
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

7. Designar l’arquitecte municipal, persona responsable del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui tindrà les funcions establertes a la 
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

7.1.2. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de millora de 
reurbanització del carrer de la Sagrera.

Fets

1. El 28 d’octubre de 2021, l’Ajuntament en Ple, va aprovar definitivament el 
Projecte de millora de reurbanització del carrer de la Sagrera.

 
2. El valor estimat del contracte és de 70.558,67 € i un pressupost base de 

licitació de 85.375,99 €.
 
3. Ha estat emès informe de necessitat en compliment de  l’article 28.1 i 116 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
per part de l’enginyera tècnica de Protecció del Medi, del tenor literal 
següent:

 
<<En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, 
tots dos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en els acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar 
la motivació del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
ser ateses, la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.

“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por 
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
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previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de 
contratante.”

“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.e) al referir la necessària justificació en els termes 
que són transcrits a continuació:

“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante 
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del 
contrato, deberá ser directa, clara y proporcional.”

Execució de l’obra “Projecte d’obres de millora de reurbanització del carrer de la 
Sagrera”, aprovat inicialment, en data 25 de febrer de 2021, per l’Ajuntament de 
Ripollet en Ple i, definitivament, en data 28 d'octubre de 2021.

L’Ajuntament de Ripollet ha de contractar la execució del projecte de referència 
quines principals actuacions a realitzar es refereixen a continuació, en atenció a la 
insuficiència i/o mancança segons els casos, de disponibilitat de suficients recursos 
humans i materials per a la seva consecució.

 Millores de reurbanització del carrer de la Sagrera.

L’objecte que s’inclou en el projecte identificat i en la contractació de la seva 
execució son idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives 
preteses consistents en:

 La reorganització del carrer de la Sagrera, que es concreta en un únic espai 
uniforme com a plaça que substitueix l’actual carrer  i que ha de definir 
clarament l’espai per al vianant i restringir el pas de vehicles.

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats 
que l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.>>

4. Els pronunciaments continguts en l’article 116. 4t epígrafs a), b), c) i d) de la 
LCSP (relatius a l’elecció del procediment, els criteris de solvència en les 
besants recollides al text legal i altres especificacions que s’hi contenen, al 
seu cas la classificació del contractista, i el valor estimat del contracte, 
respectivament), sobre els que s’ha de referir una justificació en l’expedient 
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administratiu, cal indicar que aquesta es troba a la respectiva clàusula de les 
que conformen el Plec de clàusules administratives particulars.

5. Ha estat redactat el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 
administratives particulars, complint amb els articles 121 a 130 de la LCSP i 
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que afecten 
a un contracte d’obres.

6. El procediment administratiu que ha estat contemplat és l’obert simplificat 
amb tramitació ordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 131.2 i 
159.1.a) de la LCSP i mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

7. L’objecte del contracte, en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) segons Reglament número 213/2008 de la 
Comissió Europea, té la següent numeració: 45233260-9.

Fonaments de dret

La disposició addicional segona de la LCSP, en relació a les competències que 
atribueix a les corporacions locals i en compliment del punt cinquè, apartat 3.a) 
de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat d’execució de les obres incloses al Projecte de millora de 
reurbanització del carrer de la Sagrera, en mèrits de les disposicions contingudes 
a l’informe que consta a l’expedient administratiu quin tenor literal ha estat 
transcrit a l’expositiu dels presents acords.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres del 
Projecte de millora de reurbanització del carrer de la Sagrera, ja que l’Ajuntament 
no disposa dels mitjans propis per a realitzar aquest volum d’obres i 
instal·lacions.

3. Aprovar, la despesa que comportarà l’execució de l’obra esmentada amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 403.153.61902 “urbanització carrer Sagrera” del vigent 
Pressupost municipal, per un import de 85.375,99 €, resultant un valor estimat 
del contracte de 70.558,67 € i un IVA de 14.817,32 €.

4. Aprovar l’inici de la tramitació ordinària de l’expedient de contractació d’obres, 
convocant-la per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, d’acord 
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
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particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació disposant la seva obertura.

6. 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 de Ripollet, la interventora de l’Ajuntament 
de Ripollet, l’arquitecte municipal, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

7. Designar l’arquitecte municipal, persona responsable del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 62 del LCSP, qui tindrà les funcions establertes a la 
clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin, escaients per a 
l’efectivitat del present acord.

8. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

8.1. Serveis Socials:

8.1.1. Transport adaptat ASPASUR, maig, juny i juliol 2021.

Fets 

1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet, 
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns 
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es 
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.
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3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

4. L’1 de setembre de 2021, l'Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

7. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic 
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de 
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. 
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de 
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i 
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la 
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades 
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment 
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat 
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar 
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal 
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.
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Fonaments de dret

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat de 
transport adaptat a ASPASUR dels mesos de maig, juny i juliol de 2021, per un 
import total de 5.399,94 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat de transport adaptat a ASPASUR, dels mesos 
de maig, juny i juliol de 2021, a favor de les persones interessades següents, per 
un import total de 5.399,94 €:

Núm. PSE NIF/NIE Exp. Cognom1 Cognom2 Nom Import
64104 DADES PROTEGIDES 2019/072 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64105 DADES PROTEGIDES 2019/075 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64106 DADES PROTEGIDES 2001/312 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64107 DADES PROTEGIDES 2000/432 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64108 DADES PROTEGIDES 2002/060 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64109 DADES PROTEGIDES 2001/230 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64110 DADES PROTEGIDES 1999/603 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64111 DADES PROTEGIDES 2019/072 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64112 DADES PROTEGIDES 2019/075 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64113 DADES PROTEGIDES 2001/312 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64114 DADES PROTEGIDES 2000/432 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64115 DADES PROTEGIDES 2002/060 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64116 DADES PROTEGIDES 2001/230 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64117 DADES PROTEGIDES 1999/603 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64118 DADES PROTEGIDES 2019/072 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64119 DADES PROTEGIDES 2019/075 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64120 DADES PROTEGIDES 2001/312 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
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64121 DADES PROTEGIDES 2000/432 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64122 DADES PROTEGIDES 2002/060 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64123 DADES PROTEGIDES 2001/230 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €
64124 DADES PROTEGIDES 1999/603 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 257,14 €

DADES PROTEGIDES 5.399,94 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 
5.399,94€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48007, del vigent 
Pressupost.

Núm. PSE Exp. Import NIF endossatari Endossatari
64104 2019/072 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64105 2019/075 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64106 2001/312 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64107 2000/432 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64108 2002/060 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64109 2001/230 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64110 1999/603 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64111 2019/072 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64112 2019/075 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64113 2001/312 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64114 2000/432 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64115 2002/060 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64116 2001/230 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64117 1999/603 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64118 2019/072 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64119 2019/075 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64120 2001/312 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64121 2000/432 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64122 2002/060 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64123 2001/230 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL
64124 1999/603 257,14 € B65964256 ACEC A RODA, SL

5.399,94 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb el que s’estableix als 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 
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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 el que s’estableix a 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.         

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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