
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 2021/33
Caràcter: ordinària
Data: 28 de setembre de 2021
Horari: 10.05 h a 10:20 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 Adhesió 3a pròrroga contracte subministrament gas natural.

3.1.2. Cànon 2021 per l’explotació de l’aparcament de camions del sector La 
Granja Martinet. 

3.1.3. Aprovació de factures - Relació 340

3.1.4. Aprovació de factures - Relació 339

3.1.5. Aprovació de factures - Relació 342 

3.1.6. Aprovació de factures - Relació 326

3.1.7. Calendari Fiscal 2021 - Escola de Musica

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Salut Pública:

4.1.1. Aprovació conveni Associació espanyola contra el càncer (AECC) per dur a 
terme el projecte "Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet".

4.1.2. Aprovació conveni Associació Catalana contra el Pàrkinson (ACAP) per dur 
a terme el projecte “Suport psicològic als afectats per la malaltia de Pàrkinson i 
als seus familiars 2021”.
 
4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Baixa i anul·lació d´autoliquidació de tall de via pública.

4.2.2. Baixa i anul·lació d´autoliquidació generada per transport especial.
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4.3. Serveis Socials:

4.3.1. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet, Curs 
2020/2021, mes de juliol 2021. 

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Llicència reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5496)

5.1.2. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/1310)

5.1.3. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/6043)

5.1.4. Correcció error material acord núm. 4.1.5. JGL de 4 de febrer de 2020. 

5.1.5. Autorització reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5739)

5.1.6. Autorització reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/969)

5.1.7. Aprovació Certificació d’obres núm. 1, de la substitució de la coberta de 
l’edifici de la Brigada d’obres. 

5.1.8. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/7355)

5.1.9. Trasllat reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5497)

5.1.10. Remissió expedient Responsabilitat Patrimonial al Jutjat.

URGÈNCIES:

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Educació:

6.1.1. Anular l’acord adoptat per la JGL de 7 de setembre de 2021, d’aprovació del 
conveni amb l’Associació Fem Pedagogia i l’Ajuntament. 

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’acta de la sessió núm. 2021/32, corresponent al dia 21 de setembre de 
2021.
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2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats:

- Del Decret d’Alcaldia núm. 2021/1307, de data 30 de juliol, referent a 
l’adjudicació d’un contracte menor del Servei d'assessorament i 
acompanyament a un projecte pilot de logística sostenible de suport al 
comerç local i paradistes del mercat municipal, a l’empresa LA SÀRRIA SCCL, 
amb NIF F42851402, per import de 14.905,20 €, més la quantitat de 
3.130,09 € en concepte d’IVA, import total de 18.035,29€ .

         
- Del Decret d’Alcaldia 2021/1474, de 13 de setembre de 2021, pel qual 

s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions esportives, per a les 12 hores de 
pàdel nocturn, al Club Tenis Ripollet dels dies 18 i 19 de setembre de 2021. 
Cessió que està exempta de taxa per tractar-se d’una entitat sense ànim de 
lucre.

 
3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:
    
3.1.1. Adhesió 3a pròrroga contracte Subministrament de gas natural 
(contracte 2018.02-d1 basat en l’acord marc de subministrament de gas 
natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.02).

ANTECEDENTS:

1. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), promou periòdicament, mitjançant les 
seves Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de 
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació 
en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord 
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part 
de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord 
amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i 
detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta 
a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

2. L’Ajuntament de Ripollet, en data 25 de març de 2004, va aprovar, per acord 
de Ple, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens 
locals de Catalunya que l’Associació Catalana de Municipis (ACM), conjuntament 
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

3. La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió 
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celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament 
de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos 
lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de 
les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY 
IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució 
de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat.

4. En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, 
i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.

5. Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va 
ser aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el 
contracte de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat 
a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa 
Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició 
econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de 
contractant de l’entitat.

6. En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació 
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, 
va acordar adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de 
l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 
2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.

7. En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.

8. L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 
16 de juny de 2020, va aprovar l’adhesió del municipi de Ripollet a la primera 
pròrroga del contracte basat (exp 2018.02-D1) en l’Acord marc de referència, 
amb una vigència a partir del dia 1 de juny de 2020, i fins la seva data de 
finalització, el dia 30 de setembre de 2020 (expedient 2020/2432).

9. En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
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10. L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 17  de novembre de 2020, va aprovar l’adhesió del municipi de Ripollet 
a la segona pròrroga del contracte basat (exp 2018.02-D1) en l’Acord marc de 
referència, fins la seva data de finalització, el dia 30 de setembre de 2021 
(expedient 2020/5034).

 
11. En data 21 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació del CCDL va resoldre 
aprovar definitivament l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat 
en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021. 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 
20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
2018.02-D1.

12. En data 8 de setembre de 2021, l’enginyer de l’ajuntament de Ripollet, senyor 
DADES PROTEGIDES, ha emès informe, incorporat a l’expedient administratiu, 
manifestant la necessitat de procedir a l’adhesió per part de l’ajuntament a la 
tercera pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de l’ACM de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya.

FONAMENTS DE DRET

I. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

II. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

III. Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.

IV. Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin 
aplicables d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.

V. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) 
i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les 
parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

VI. Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació 
als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 
12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

VII. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de 
l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per 
Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil 
de contractant de l’entitat. 
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VIII.Article 52 i ss. 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, i resta de 
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals.

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, 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 l’adhesió de L’Ajuntament de Ripollet a la tercera pròrroga 
del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per 
un termini de dotze (12) mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de 
setembre de 2022, i d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques 
especificades per lots i tarifes:

BAIXA PRESSIÓ
SUBLOTS (tarifa) Terme variable

Preu (€/MWh)
Terme Fix

Preu (€/mes)
Sublot 1 (3.1) 51,240 2,53
Sublot 2 (3.2) 43,588 5,79
Sublot 3 (3.3) 39,625 54,22
Sublot 4 (3.4) 37,037 80,97

 
ALTA PRESSIÓ

SUBLOTS (tarifa) Terme variable
Preu (€/MWh)

Terme Fix
Preu 

(€/(kWh/dia)/mes)
Sublot 5 (2.1) 25,727 0,253055
Sublot 6 (2.2) 25,764 0,068683

Segon.- Aprovar el llistat de punts de subministrament de gas, donant com a 
resultat el següent llistat:
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 CUPS REF. CLIENT ADREÇA TARIF
A

1 ES0217010109860065AK Escola E. 
TATCHE

Pau Casals S/N  Bajos 
GENERAL

3.4

2 ES0217010210231993AH Escola E. 
TATCHE

Pau Casals S/N  Bajos Aulari 
entrada

3.2

3 ES0217010109723798JY Escola 
ANSELM 
CLAVÉ

ESCOLES, SN BAJOS Escola 3.4

4 ES0217010212288455ZG Escola 
ANSELM 
CLAVÉ

AFORES 0032 Parvulari 3.2

5 ES0217010210386830LL Escola 
ANSELM 
CLAVÉ

AFORES 0032 Cuina 3.3

6 ES0217010109664185JV Escola 
ESCURSELL

Crta.Estació S/N Escola 3.4

7 ES0217010109694285HW Escola 
ESCURSELL

Crta.Estació S/N Hab. 
Conserge

3.2

8 ES0217010109638157SV CASAL D'AVIS CALVARI 0090 3.3
9 ES0217010110194330RG ESCOLA 

GINESTA
SANT JOSEP S/N BJ 3.4

10 ES0217010210231793HW ESCOLA 
GINESTA

PUIGMAL S-N L-01 3.2

11 ES0217010210231493MR Escola GASSO 
i VIDAL

Rocabruna 001 3.3

12 ES0217010227404870RZ AAVV 
MARAGALL

Maragall 0007 LOCAL 3.2

13 ES0230010282682660WA Escola Bressol 
LA VEREMA

AV.CATALUNYA 0014 LL 3.3

14 ES0230010289928652ZY Escola 
PINETONS

AV.CATALUNYA 0016 B 3.4

15 ES0217010253034368TZ Escola 
Martinet

Sant Jaume S/N LOC-01 3.4

16 ES0230010000288267YR Casa del 
Comú

SALUT 01 LOCAL 3.2

17 ES0217010220024745EZ Ocupació Sant Sebastià 26 3.2
18 ES0217010168634307JV Pavelló Joan 

Creus
AFORES 0054 BJ. 2 3.4

19 ES0230901000023316FM Poliesportiu 
Municipal

MAGALLANES 0022 3.4

2
0

ES0217010109969926LB Camp futbol 
Industrial

PADRO s/n BAJO 3.2

21 ES0217010110099087TG Pavelló 
Francesc 
Barneda

Rbla. SANT JORDI 0009 3.2
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2
2

ES0217010198977818QL Centre 
Cultural

Rbla SANT JORDI 0002, 004 
LOC01

3.1

23 ES0217010216746782XB Bar-Centre 
Cultural

Rbla SANT JORDI 0002, 004 
LOC02

Tercer.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquesta 
contractació, que s’imputarà a les aplicacions pressupostàries que més endavant 
s’indiquen, del vigent pressupost.

Així mateix, autoritzar la disposició de la depesa a favor d’Endesa Energia SAU, 
amb NIF A81948077, empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc 
de subministrament de gas natural, per un període de 12 mesos, des de l'1 
d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, per un import total de 
374.400,00 € (tres-cents setanta-quatre mil quatre-cents euros, amb el 
següent desglossament:

 Any 2021: 3 mesos, d’octubre a desembre, ambdós inclosos:
Aplicació pressupostària

Partida Descripció
PGCP Import (€)

202.241.22102 Subministrament gas Ocupació 1.800,00
302.3371.22102 Subministrament gas Casal d’Avis 3.500,00
308.323.22102 Subministrament gas escoles 40.000,00
308.3231.22102 Calefacció gas escoles bressol 4.000,00
502.924.22102 Subministrament gas locals cedits 

AAVV
400,00

401.151.22102 Subministrament gas 2.200,00
601.334.22102 Subministrament gas 100,00
602.342.22102 Subministrament gas Esports 60.000,00
TOTAL 112.000,00 €

 Any 2022: 9 mesos, de gener a setembre, ambdós inclosos:
Aplicació pressupostària

Partida Descripció
PGCP Import (€)

202.241.22102 Subministrament gas Ocupació 5.400,00
302.3371.22102 Subministrament gas Casal d’Avis 10.500,00
308.323.22102 Subministrament gas escoles 112.000,00
308.3231.22102 Calefacció gas escoles bressol 12.000,00
502.924.22102 Subministrament gas locals cedits 

AAVV
1.200,00

401.151.22102 Subministrament gas 6.000,00
601.334.22102 Subministrament gas 300,00
602.342.22102 Subministrament gas Esports 115.000,00
TOTAL 262.400,00 €
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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).

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas 
natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF 
G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a 
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius.

Cinquè.- 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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3.1.2. Cànon 2021, Explotació de l’aparcament de camions del sector La 
Granja Martinet. 

Antecedents de fets:

Vista la instància presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en representació 
de la societat Aparcamiento de Camiones de Ripollet, registre d’entrada 14197, 
de data 8 de setembre de 2021.

El senyor DADES PROTEGIDES, actuant com a representant de la societat 
Aparcamiento de camiones de Ripollet SCCL, societat adjudicatària del servei 
d’explotació de l’aparcament de camions als sectors La Granja i Martinet, segons 
acord plenari de data 23 de febrer de 2006, presenta model 200 d’impost sobre 
societats de l’exercici 2020, a fi de donar compliment al que disposa el punt 9 
del Plec de Clàusules que regeixen la concessió esmentada.

Vista la documentació presentada se’n dedueix un resultat positiu final, a data 
2020, de 6855,83€, abans d’impostos, segons consta al citat model 200 
d’impost sobre societats de l’exercici 2020. 

El punt 9 del Plec de Clàusules preveu la revisió del cànon anual d’aquesta 
concessió prenen com a base l’aplicació del 25% sobre els resultats de l’exercici 
immediatament anterior, que no podrà ser inferior, en cap cas, a la quantitat de 
6.000 €.

En relació amb tot el que s’ha exposat i en aplicació del que estableixen els Plecs, 
correspon fixar la quantitat de 6.000 € com a cànon de l’exercici 2020.

Fonaments de dret: 

Articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals (39/1988, de 28 
de desembre).

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 la liquidació corresponent al cànon 2021, per import de 6.000 
€, a nom de la societat Aparcamiento de Camiones de Ripollet SCCL. 

Segon.- Comunicar aquesta resolució i el seu document adjunt a la Tresoreria 
municipal així com a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona als efectes que es tramiti la liquidació anteriorment esmentada.

Tercer.- Contra aquest acte administratiu, 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 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 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. 

3.1.3. Aprovació de factures – Relació 340, Drets Socials. 

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000340R, de data 13 de setembre de 2021, per un 
import total de 66.946,90€.

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 
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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, la Junta de Govern Local 
acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000340R, de data 13 de 
setembre de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 66.946,90€, 
que comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0017340.000, per un import 
de 3,48€, a nom de ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA S.L., fins a 
l’operació 2021.2.0022671.000, per un import de 22.241,10€, 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.
 
3.1.4. Aprovació de factures – Relació 339, Desenvolupament Econòmic.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000339R, de data 10 de setembre de 2021, per un 
import total de 14.276,30€.

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, la Junta de Govern Local 
acorda:
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1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000339R, de data 10 de 
setembre de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 14.276,30€, 
que comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0018181.000, per un import 
de 181,50€, a nom de PROCONRISLAB S.L., fins a l’operació 
2021.2.0019807.000, per un import de 13.871,44€, a nom de ARTISTIC EVENTS 
S.L. 

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

3.1.5. Aprovació de factures – Relació 342.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000342R, de data 10 de setembre de 2021, per un 
import total de 214.539,12€.

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, la Junta de Govern Local 
acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000342R, de data 10 de 
setembre de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 214.539,12€, 
que comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0017309.000, per un import 
de 116,67€, a nom de BIFOR SEGURETAT, S.L., fins a l’operació 
2021.2.0022667.000, per un import de 99,90€, a nom de DADES PROTEGIDES 
(FARMACIA SELVA).
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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 326.

Antecedents de fet:

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000326R, de data 20 de setembre de 2021, per un 
import total de 1.088.465,32€.

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, la Junta de Govern Local 
acorda:

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000326R, de data 20 de 
setembre de 2021, així com el seu pagament. L’import total és de 1.088.465,32€, 
que comprèn les operacions des de la núm. 2021.2.0017306.000, per un import 
de 703,93€, a nom de COMERCIAL COALCI, S.L., fins a l’operació 
2021.2.0022673.000, per un import de 823,41€, a nom de DADES PROTEGIDES.

2.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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3.1.7. Aprovació del Calendari Fiscal 2021, Servei Escola de Música. 

S’acorda:

Primer. Aprovar el calendari fiscal de l’exercici 2021, corresponent Preu Públic 
per a la prestació del servei de l’Escola de Música, dels mesos d’octubre, 
novembre i desembre de 2021, proposat per la Regidora d’Economia, que 
seguidament es transcriu:

REBUTS

TRIBUT DATES DE CÀRREC

Servei Escola Musica 

-Mensual
-Padró del mes d’ octubre 2021,  
en el mes de novembre de  2021.
- Padró del mes novembre  2021, 
en el mes de desembre de 2021.
- Padró del mes de desembre 
2021, en el mes de gener  2022.

REBUTS DOMICILIATS

TRIBUT DATES DE CÀRREC

Padró mes d’ octubre de 2021 10 de novembre de 2021
Padró mes de novembre de 2021 10 de desembre de 2021
Padró mes de desembre de 2021 10 de gener de 2022

Segon. S’establirà per al seu cobrament una periodicitat mensual. 

Tercer. Els rebuts domiciliats es carregaran el dia 10 de cada mes vençut.

Quart. Publicar-ho al BOP i en e-tauler de l’ Ajuntament de Ripollet. Així mateix, 
divulgar-los a través dels mitjans de comunicació locals.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 

Sisè. Comunicar aquest acord al Departament d’ Educació de l’Ajuntament de 
Ripollet. 
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4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Salut Pública:

4.1.1. Aprovació del Conveni amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) per dur a terme el Projecte “Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet”. 

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 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, donat 
que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a què 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. 2021/8633 de data 31 de maig, 
on l’Associació espanyola contra el càncer (AECC) presenta el projecte “Lluita 
contra el càncer 2021 a Ripollet” amb un pressupost previst per a l’exercici 2021 
de 3.000,00 €.

Vist que l'Associació espanyola contra el càncer (AECC) és una entitat 
independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G-
28197564, i que està inscrita amb el número 3827 al Registre Nacional 
d’Associacions del Ministeri de l’Interior, d’acord amb Llei Orgànica 1/2002, del 
22 de març, reguladora del Dret d’Associació i del Reial decret 949/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions, i 
atès que entre els objectius estatutaris de l’AECC, article 3 dels Estatuts, és la 
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lluita contra el càncer en totes les possibles modalitats conegudes, o que en el 
futur es coneguin, mitjançant el desenvolupament de funcions i activitats de 
divulgació, prevenció, investigació, formació i de caràcter sanitari o assistencial. 
Atès que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’entitat 
es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet (valors com ara 
la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones més vulnerables, per 
la plena normalització social de les persones amb discapacitat i/o dependència) 
i aquests esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels ciutadans de 
Ripollet.

Vist que el projecte que realitza l’AECC pretén:

 Donar orientació sanitària als pacients afectats de càncer per abordar els 
efectes secundaris dels tractaments i millorar-ne l’estat de salut, així com 
facilitar informació relativa al diagnòstic, la malaltia, etc.

 Facilitar atenció psicològica i emocional, tant a pacients com a familiars, 
especialment en l’etapa del final de vida.

 Facilitar atenció social en relació a la situació laboral, entorn social i familiar, 
l’estat econòmic i l’adequació de l’habitatge, entre altres necessitats que 
puguin presentar els malalts de càncer.

 Prevenir i sensibilitzar a la població en relació a la malaltia del càncer, fent 
especial èmfasi en el diagnòstic precoç i la prevenció de la malaltia (per  mitjà 
del foment d’hàbits saludables).  

Vista la memòria d’aquest projecte, amb totes les activitats i accions que inclou, 
i que dóna compliment als objectius estratègics definits al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019-2021, en tractar-se de projectes/activitats d’interès públic o 
social que tenen per finalitat: 

 La defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties i les 
seves famílies.

 La promoció de la salut i hàbits saludables i prevenció de malalties

Vist que no existeix actualment cap entitat o associació al municipi l’objectiu de 
la qual sigui l’acompanyament i atenció integral de les persones afectades per 
càncer (i les seves famílies), així com el desenvolupament d’actuacions 
específiques destinades a la prevenció i la sensibilització d’aquesta malaltia en 
el conjunt de la població, 2na causa de mortalitat a Europa i de la qual es 
diagnostiquen prop de 200 casos anuals a Ripollet.

Vista la necessitat de signar un nou conveni de col·laboració amb l’AECC, per a 
contribuir al finançament de les actuacions, així com de les estructures i del 
personal necessari per dur a terme el projecte de “Lluita contra el càncer 2021 a 
Ripollet”.
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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 espanyola contra el càncer (AECC) 
per un import de MIL CINC-CENTS EUROS-1.500,00 €-, 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 
2021.2.0013288.00 per import de 1.500,00 euros, en concepte de subvenció 
directa a favor de l’Associació espanyola contra el càncer.

Vist l’informe tècnic emès en data 22 de juliol d’enguany per la persona que 
ocupa el càrrec de Coordinadora de l’Àmbit de Drets Socials, en relació a 
l’aprovació del conveni i l’atorgament de subvenció directa a favor de l’Associació 
espanyola contra el càncer per a l’exercici 2021.

Vist l’informe jurídic emès en data 19 d’agost 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 espanyola contra el càncer, 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 espanyola contra el càncer (AECC), Junta Provincial de 
Barcelona, amb xifra d’identificació fiscal número G-28197564 i seu social a 
Travessera de les Corts 268 (Barcelona), per un import de MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500,00 €) a l’empara de l’article 22 apartat segon, epígraf a) de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, per a 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 DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER, PER A LA REALITZACIÓ I EL COFINANÇAMENT DEL 
PROJECTE “LLUITA CONTRA EL CÀNCER 2021 A RIPOLLET”. 

Ripollet, a data de 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.

D’una altra part el Sr. Laureano Molins López-Rodó, major d’edat, amb el DNI 
346111382Q, que ostenta el càrrec de President de la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), amb CIF G-28197564, i domicili social: 
Travessera de les Corts, 268, 08014 de Barcelona.

En endavant l’AECC.

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 54.1b) 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 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de 
comú acord

EXPOSEN

I.- D'acord amb l’article 25 apartat 1er 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.

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 què 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 l'AECC és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia, amb NIF G-28197564.

VI.- Que l'entitat AECC està inscrita amb el número 3827 al Registre Nacional 
d’Associacions del Ministeri de l’Interior, d’acord amb Llei Orgànica 1/2002, del 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació i del Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions. 

VII.- Que entre els objectius estatutaris de l’AECC, article 3 dels Estatuts,  és la lluita 
contra el càncer en totes les possibles modalitats conegudes, o que en el futur es 
coneguin, mitjançant el desenvolupament de funcions i activitats de divulgació, 
prevenció, investigació, formació i de caràcter sanitari o assistencial.  

VIII.- Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’AECC existeix l’interès mutu de coordinar-
se per dur a terme activitats de caràcter social, sanitari i assistencial adreçades a les 
persones afectades per la malaltia del càncer i les seves famílies (coordinació de casos 
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des dels Serveis Socials Bàsics), en els seus respectius camps d’actuació per tal de fer més 
eficaç l’atenció a l’esmentat sector de població.

IX.- Que L’AECC prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels seus 
objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.

X.- Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’AECC i 
l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors com 
ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones més vulnerables, per la 
plena normalització social de les persones amb discapacitats i/o dependència. A més a 
més, ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els 
drets civils dels ciutadans de Ripollet.

XI.- Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca, en aquesta vila, de l’AECC des de la 
seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de 
Col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat, atès que cap altra 
associació i/o entitat del municipi treballa en la lluita contra el càncer, en el seu sentit 
més ampli.

L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la subvenció pretén fomentar determinats 
comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o humanitari, 
considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en l’àmbit social, 

associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la subvenció així com la 
seva voluntat de servei a la comunitat.

PACTES

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 Espanyola Contra el Càncer (AECC) destinada a contribuir al finançament de 
les despeses d’estructures i de personal derivades del projecte “Lluita contra el càncer 
2021” al municipi de Ripollet, els eixos principals del qual són:

 Informar i sensibilitzar sobre la malaltia i promoure l’adherència a estils de vida 
saludables (com a principal factor de prevenció), a través de campanyes relatives a 
la detecció precoç del càncer de còlon o la prevenció del càncer de pell i mama

 Oferir acompanyament psicosocial i orientació sanitària a pacients de càncer i 
familiars, i que inclou des d’atenció individualitzada (telemàtica o presencial), 
tallers grupals, préstec de material ortoprotèsic, concessió d’ajudes, assessorament 
jurídic, etc.

Segon.- Finalitat
La signatura d’aquest conveni persegueix principalment les següents finalitats:
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 Millorar  l’eficiència de la gestió pública
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.

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

 La defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties i les seves 
famílies.

 La promoció de la salut i hàbits saludables i prevenció de malalties

La col·laboració de l’AECC pot ajudar a:

 Donar orientació sanitària als pacients afectats de càncer per abordar els efectes 
secundaris dels tractaments  i millorar-ne l’estat de salut, així com facilitar 
informació relativa al diagnòstic, la malaltia, etc.

 Facilitar atenció psicològica i emocional, tant a pacients com a familiars, 
especialment en l’etapa del final de vida.

 Facilitar atenció social en relació a la situació laboral, entorn social i familiar, l’estat 
econòmic i l’adequació de l’habitatge, entre altres necessitats que puguin 
presentats els malalts de càncer.

 Prevenir i sensibilitzar a la població en relació a la malaltia del càncer, fent especial 
èmfasi en el diagnòstic precoç i la prevenció de la malaltia (per  mitjà del foment 
d’hàbits saludables).  

Tercer.- Requisits de l’entitat beneficiària
Per obtenir la condició de beneficiària, l’AECC 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
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Són obligacions de l’AECC 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.

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.

Cinquè.- 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 Salut Pública o persona d’aquesta Secció 
en qui es delegui.

 El/La president/a de l’ASSOCIACIÓ o persona en qui delegui.
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 Un membre de l’àmbit de Salut Pública 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.

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.   

Sisè.- Compatibilitat de la subvenció
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens 
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada.

Setè.- Mesures de difusió
L’AECC 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.).

Vuitè.- Finançament de l’activitat subvencionada
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorga a l’AECC per a la 
realització del projecte “Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet” és de mil cinc-cents 
euros (1.500,00 €), que representa un 50% del cost real de les activitats del projecte 
presentat, el qual té un pressupost estimat de tres mil euros (3.000,00 €).
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 303-311-48000 
“Subvenció Associació Lluita Contra el Càncer” del pressupost de l’Ajuntament per a 
l’any 2021.

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

Les despeses seran subvencionables pels següents conceptes:

 Nòmines del personal necessari per a l’execució del projecte
 Despeses de locomoció: el desplaçament ha d’estar vinculat a la realització del 

projecte a subvencionar. S’inclou desplaçament en transport públic, desplaçament 
en transport privat (amb un màxim de 0,19 euros per kilòmetre) i despeses de 
peatge i aparcament. 

 Compra de material fungible, gràfic, material sanitari i/o preventiu 

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.

Desè.- Lliurament de la subvenció
El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant dues bestretes:

1. Una bestreta primera del 80% de l’import de la subvenció previst a la clàusula vuitena 
que s’abonarà en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la signatura del 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 del punt 
onzè del conveni, que haurà d’estar aprovada per l’Ajuntament.

El lliurament es farà mitjançant transferència bancària al següent compte:

- Entitat: Associació Espanyola contra el Càncer
- NIF: G28197564
- Nom de l’entitat Bancària: CaixaBank, SA
- Compte: ES76-2100-0814-0602-0062-4346

Onzè.-  Termini i forma de justificació
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.
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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 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 següent contingut:

- 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.

Tenint en compte les particularitats de les despeses de locomoció, aquestes 
s’acreditaran amb els documents justificatius següents:

 En cas de desplaçament amb transport públic, la despesa s’haurà de justificar 
amb el títol de transport vàlid i/o rebut equivalent.

 En cas de desplaçament amb transport privat, es computarà un màxim de 0,19 
euros per kilòmetre recorregut.

 Les despeses de peatge i/o d’aparcament s’hauran de justificar amb el 
comprovant i/o rebut expedit en el moment del seu pagament.

En tots tres casos, aquestes despeses hauran de presentar-se juntament amb una 
certificació del responsable de l’entitat (adjuntat com a Annex al present conveni) 
en la que han de figurar les dades relatives al desplaçament: data, activitat a 
realitzar, indicació del recorregut realitzat, hora d’inici i finalització del 
desplaçament i nom de les persones que el realitzen. 

 En cas que no sigui possible acreditar una despesa mitjançant factures serà 
necessari presentar la certificació d’acreditació de justificacions i rebuts 
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corresponents. S’acceptaran despeses d’aquest tipus (transport, dietes, etc) fins 
a un màxim del 10% de les despeses totals de la subvenció atorgada.

 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.

Dotzè.- Vigència del conveni
La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 
2021. 

No obstant, 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. 

Tretzè.- Reintegrament de la subvenció
L’AECC 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 les 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 
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.
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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.

Quinzè.- Causes de resolució
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes legalment i, en 
concret:

- Mutu acord entre les parts
- Per l’expiració del termini de vigència
- Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts
- Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos 

mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
- 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.
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El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les 
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en 
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les 
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el 
que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i el nou Reglament General de Protecció de dades (RGPD).

Dinovè.- Publicitat i transparència
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.

Ripollet a la data que consta a l’encapçalament d’aquest conveni

Sr. Jose Maria Osuna López Sr. Laureano Molins López-Rodó 
Alcalde de Ripollet Associació Espanyola contra el Càncer 

(AECC), Junta provincial de Barcelona 

Sra. Helena Muñoz Amorós
Secretària General.”

ANNEX. CERTIFICAT DE DESPESES DE DESPLAÇAMENT

Sr./Sra. ____________________________________________amb
NIF_________________, en qualitat de representant de l’entitat 
___________________________________________.

CERTIFICA que s’han autoritzat els següents desplaçaments necessaris per a realitzar 
l’/les activitat/s___________________________________________del 
projecte/programa______________________________________________
___________________________________________________________
___________.
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Treballador/a Activitat
Transport 
utilitzat

Preu Data Origen
Hora 
inici

Destí
Hora de 
tornada

TOTAL

Es conservaran els títols vàlids de transport (tiquet, abonament, altres) en el qual figuri 
el preu o, en el seu defecte, el títol vàlid de transport i la factura corresponent a la seva 
adquisició. En el cas d’abonaments, s’haurà de prorratejar l’import per viatge.

L’import total de la despesa és 
de………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………............Euros.

En………………, a……… de……………………….. de 20…

EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA (signatura i segell de l’entitat)”

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500,00 €) quin càrrec s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
303-311-48000 Associació espanyola contra el càncer del pressupost municipal de 
l’exercici 2021.

TERCER.-  Autoritzar el pagament en concepte de bestreta, durant els 30 dies 
hàbils posteriors a la signatura del conveni (segons clàusula desena del conveni), 
amb una aportació de 1.200,00 €, restant 300,00 € 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. 

4.1.2. Aprovació del Conveni amb l’Associació Catalana per el Pàrkinson 
(ACAP) per dur a terme el Projecte “Suport psicològic als afectats per la 
malaltia de Pàrkinson i alsl seus familiars 2021”. 

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.
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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 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, donat 
que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a què 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. 2021/11422 de data 2 de juliol, 
on l’Associació catalana per al Parkinson presenta el projecte “Suport psicològic 
als afectats per la malaltia de Parkinson i als seus familiars 2021” amb un 
pressupost previst per a l’exercici 2021 de 3.000,00 €.

Vist que l’Associació catalana per al Parkinson és una entitat independent i sense 
ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i NIF G-58276072, que 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 7434 al Registre de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, i atès que entre els objectius estatutaris de l’ACAP, 
article 5 dels Estatuts, és la unió solidària de persones afectades per la malaltia 
de Parkinson, els seus familiars i les persones físiques o jurídiques interessades 
en les problemàtiques que es deriven d’aquesta malaltia. Així com facilitar i 
millorar la qualitat de vida per mitjà de teràpies, orientació legal, econòmica, 
social, psicològica, mèdica i ètica, creant serveis propis o utilitzant els ja 
establerts. 

Atès que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’entitat 
es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet (valors com ara 
la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones més vulnerables, per 
la plena normalització social de les persones amb discapacitat i/o dependència) 
i aquests esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels ciutadans de 
Ripollet.
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Vist que el projecte que realitza l’ACAP pretén:

 Fomentar un major accés als serveis socials, detectar situacions de risc i 
determinar les intervencions més adients en cada cas.

 Formar i educar a les famílies i persones cuidadores, millorar el seu estat 
emocional i en conseqüència, la dels propis afectats per la malaltia.

 Oferir un espai social, igualitari i de comprensió als familiars. 

Vista la memòria d’aquest projecte, amb totes les activitats i accions que inclou, 
i que dóna compliment als objectius estratègics definits al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019-2021, en tractar-se de projectes/activitats d’interès públic o 
social que tenen per finalitat:
 
 La defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties i les 

seves famílies.
 La promoció de la salut i hàbits saludables i prevenció de malalties

Vist que la malaltia de Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa en 
prevalença, i amb un caràcter crònic i progressiu, provoca un deteriorament de 
les capacitats físiques i, en moltes ocasions, cognitives, dels afectats, ocasionant 
un gran impacte físic, social i emocional tant per als pacients com per a les seves 
famílies. 

Atès que les necessitats de familiars i persones cuidadores no són cobertes per 
cap servei públic especialitzat, i que des de fa anys és l’ACAP, a través de la 
delegació Cerdanyola-Ripollet, qui ofereix als ciutadans de Ripollet un abordatge 
integral per millorar la qualitat de vida de malalts i família.

Vista la necessitat de signar un nou conveni de col·laboració amb l’ACAP, per a 
contribuir al finançament de les actuacions, així com de les estructures i del 
personal necessari per dur a terme el projecte de “Suport psicològic als afectats 
per la malaltia de Parkinson i als seus familiars 2021”.

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.
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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 catalana per al Parkinson (ACAP) 
per un import de MIL CINC-CENTS EUROS-1.500,00 €-, 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 
2021.2.0015990.000 per import de 1.500,00 euros, en concepte de subvenció 
directa a favor de l’Associació catalana per al Parkinson.

Vist l’informe tècnic emès en data 23 de juliol d’enguany per la persona que 
ocupa el càrrec de Coordinadora de l’Àmbit de Drets Socials, en relació a 
l’aprovació del conveni i l’atorgament de subvenció directa a favor de l’Associació 
catalana per al Parkinson per a l’exercici 2021.

Vist l’informe jurídic emès en data 24 d’agost 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 catalana per al Parkinson, 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.

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 catalana per al Parkinson (ACAP), delegació Cerdanyola-
Ripollet, amb xifra d’identificació fiscal número G-58276072 i seu social al 
Carrer Evarist Arnús 40 (Barcelona), per un import de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500,00 €) a l’empara de l’article 22 apartat segon, epígraf a) de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, per a 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:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER AL PARKINSON, PER A LA REALITZACIÓ I EL COFINANÇAMENT DEL 
PROJECTE “SUPORT PSICOLÒGIC ALS AFECTATS PER LA MALALTIA DE PÀRKINSON I ALS 
SEUS FAMILIARS 2021”. 

Ripollet,  a data de 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.

D’una altra part la Sra. Roser Roigé Cruz, major d’edat, amb el DNI 38531855R, que 
ostenta el càrrec de Presidenta de l’Associació Catalana per al Pàrkinson (ACAP), amb 
CIF G-58276072, i domicili social: Carrer Evarist Arnús, 40 (local), 08014, de Barcelona.
En endavant l’ACAP.

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 54.1b) 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 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 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 convenir i obligar-se, i de 
comú acord

EXPOSEN

I.- D'acord amb l’article 25 apartat 1er 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.

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 
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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 què 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 l'ACAP és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia, amb NIF G-58276072.

VI.- Que l'entitat ACAP 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 7434 al 
Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. 

VII.- Que entre els objectius estatutaris de l’ACAP, article 5 dels Estatuts, és la unió 
solidària de persones afectades per la malaltia de Pàrkinson, els seus familiars i les 
persones físiques o jurídiques interessades en les problemàtiques que es deriven 
d’aquesta malaltia. Així com facilitar i millorar la qualitat de vida per mitjà de teràpies, 
orientació legal, econòmica, social, psicològica, mèdica i ètica, creant serveis propis o 
utilitzant els ja establerts.  

VIII.- Que L’ACAP prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels seus 
objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.

IX.- Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’ACAP i 
l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors com 
ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones més vulnerables, per la 
plena normalització social de les persones amb discapacitats i/o dependència. A més a 
més, ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els 
drets civils dels ciutadans de Ripollet.

X.- Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca, en aquesta vila, de l’ACAP des de la 
seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de 
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Col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat, atès que cap altra 
associació i/o entitat treballa amb els afectats de la malaltia de Pàrkinson, famílies i 
persones cuidadores.

L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la subvenció pretén fomentar determinats 
comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o humanitari, 
considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en l’àmbit social, 
associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la subvenció així com la 
seva voluntat de servei a la comunitat.

PACTES

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 Catalana per al Pàrkinson (ACAP) destinada a contribuir al finançament de 
les despeses d’estructures i de personal derivades del projecte “Suport psicològic als 
afectats per la malaltia de Pàrkinson i als seus familiars 2021 ” al municipi de Ripollet, 
els eixos principals del qual són:

 Atenció social i assessorament a afectats i familiars en relació a ajudes socials i 
altres  recursos disponibles, públics i privats 

 Atenció psicològica per a familiars i persones cuidadores, ja sigui de forma 
individual o grupal, amb l’objectiu de millorar el benestar d’aquestes persones, i en 
conseqüència, la dels propis afectats per la malaltia. 

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

 Millorar  l’eficiència de la gestió pública
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.

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

 La defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties i les seves 
famílies.

 La promoció de la salut i hàbits saludables i prevenció de malalties

La col·laboració de l’ACAP pot ajudar a:

 Formar, facilitar eines i millorar la salut i estat emocional de famílies i persones 
cuidadores dels afectats per la malaltia de Pàrkinson, i en conseqüència, millorar la 
salut i atenció dels propis pacients. 
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 Fomentar un major accés als serveis socials, detectar situacions de risc i determinar 
les intervencions més adients

 Reduir el nivell de sobrecàrrega física i psicològica dels cuidadors informals
 Donar un espai social, igualitari i de comprensió als familiars

Tercer.- Requisits de l’entitat beneficiària
Per obtenir la condició de beneficiària, l’ACAP 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’ACAP 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. 

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.
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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.

Cinquè.- 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 Salut Pública o persona d’aquesta Secció 
en qui es delegui.

 El/La president/a de l’ASSOCIACIÓ o persona en qui delegui.
 Un membre de l’àmbit de Salut Pública 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.

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.   
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Sisè.- Compatibilitat de la subvenció
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens 
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada.

Setè.- Mesures de difusió
L’ACAP 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.).

Vuitè.- Finançament de l’activitat subvencionada
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorga a l’ACAP per a la 
realització del projecte “Suport psicològic als afectats per la malaltia de Pàrkinson i als 
seus familiars 2021” és de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), que representa un 50% 
del cost real de les activitats del projecte presentat, el qual té un pressupost estimat de 
tres mil euros (3.000,00 €).

Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 303-311-48001 
“Subvenció Associació Pàrkinson” del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021.

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 onzena.

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

Les despeses seran subvencionables pels següents conceptes:

 Nòmines del personal necessari per a l’execució del projecte
 Compra de material fungible, gràfic, material sanitari i/o preventiu 

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 
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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.- Lliurament de la subvenció
El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant dues bestretes:

1.  Una bestreta primera del 80% de l’import de la subvenció previst a la clàusula 
vuitena que s’abonarà en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la signatura del 
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 del punt 
onzè del conveni, que haurà d’estar aprovada per l’Ajuntament.

El lliurament es farà mitjançant transferència bancària al següent compte:

 Entitat: Associació Catalana per al Pàrkinson
 NIF: G58276072
 Nom de l’entitat Bancària: CaixaBank
 Compte: ES85 2100 1067 3602 0008 0444

Onzè.-  Termini i forma de justificació
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 
següent documentació:

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

 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.

 Dotzè.- Vigència del conveni
La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 
2021. 

No obstant, 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. 

Tretzè.- Reintegrament de la subvenció
L’ACAP 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 les 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 
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.
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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.

Quinzè.- Causes de resolució
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes legalment i, en 
concret:

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

mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
 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.

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

Codi Segur de Validació fa46e639ec214e28a5132bdb52633aa9001

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

20
/1

0/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les 
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en 
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les 
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el 
que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i el nou Reglament General de Protecció de dades (RGPD).

Dinovè.- Publicitat i transparència
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.

Ripollet a la data que consta a l’encapçalament d’aquest conveni

Sr. Jose Maria Osuna López Sra. Roser Roigé Cruz
Alcalde de Ripollet Associació Catalana per al Pàrkinson 

Sra. Helena Muñoz Amorós
Secretària General.”

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500,00 €) quin càrrec s’imputarà a l’aplicació pressupostària núm. 
303-311-48001 Associació catalana per al Parkinson del pressupost municipal de 
l’exercici 2021.

TERCER.-  Autoritzar el pagament en concepte de bestreta, durant els 30 dies 
hàbils posteriors a la signatura del conveni (segons clàusula desena del conveni), 
amb una aportació de 1.200,00 €, restant 300,00 € 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. 
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4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Baixa i anul·lació d´autoliquidació de tall de via pública.

Antecedents de fets:

En relació amb la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en 
representació de l´empresa Promotora Joan Miró 21 S.L. amb registre d’entrada 
núm. 20-14035 i data 21 d´octubre de 2020 on sol·licita el tall de via pública al 
carrer Fontanella amb Joan Miró pel passat 28 d´octubre de 2020,

Que una vegada es rep la sol·licitud del senyor DADES PROTEGIDES a l´oficina de 
la Policia Local, es va realitzar el tràmit habitual d´aquest tipus de documents.
El dia 22 d´octubre de 2020 es va registrar la sol·licitud per part de l´agent amb 
número TIP 1033, generant a posteriori l´autoliquidació amb numero 02243806-
0000358920 pel concepte de “Taxa de prestacions de la Policia Local, i 
concretament Tall de de via Pública, recollida a l’Ordenança Fiscal Municipal nº 
24, al seu article 5 i punt 1.1”

Que una vegada generada la mencionada autoliquidació, arriba a les Oficines de 
la Policia Local, una altra autoliquidació amb número 02243806-0000354302, 
generada des de l´OAC amb data 22 d´octubre de 2020.

Vista la duplicitat de les autoliquidacions amb números 02243806-
0000358920 i 02243806-0000354302 respectivament, l´agent amb numero 
TIP 1044, comunica aquest fet a l´Oficina de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona en data 23 d´octubre de 2020, per tal de deixar sense efecte  
l´autoliquidació amb número 02243806-0000358920, pels motius exposats 
anteriorment.

Vist l´informe tècnic de l´Inspector Cap de la Policia Local amb data 22 de 
setembre de 2021, s’acorda:

Primer.- Donar de baixa l´autoliquidació amb número 02243806-0000358920 
pel concepte de “Taxa de prestacions de la Policia Local, i concretament Tall de 
de via Pública,  recollida a l’Ordenança Fiscal Municipal nº 24, al seu article 5 i 
punt 1.1”.

Segon.- Notificar l´acord de la Junta de Govern Local a l´Oficina de Gestió 
Tributaria de la Diputació de Barcelona.

Tercer.-  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 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.

4.2.2. Baixa i anul·lació d´autoliquidació generada per transport especial.

Antecedents de fets:

En relació amb la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en 
representació de l´empresa Laso Abnormal Loads S.A. amb registre d’entrada 
núm. 20-13948 i data 20 d´octubre de 2020 on sol·licita l´acompanyament dels 
agents d´aquesta Policia Local la nit del 9 al 10 d´octubre de 2020 per realitzar 
set (7) transports especials des de l’autopista C-58 fins el carrer Balmes número 
30, i en conformitat amb l´informe emès a l’efecte pel caporal amb número TIP 
1071 d´aquesta Policia Local en data 28 d´octubre de 2020, el qual transcrit 
literalment i diu:

“ Buenos días DADES PROTEGIDES, 

Te adjunto los planos de las rutas que he diseñado. De todas las posibilidades, ésta que 
te adjunto, es la única viable. Están en formato A3, no sé si te será más fácil imprimirlo. 

- Plano 1: Circulando por la C-58 dirección Barcelona, han de salir por la salida 4 ( 
Montcada, Ripollet, Cerdanyola ). Es una curva un poco cerrada. Justo en la 
incorporación a la N-150, punto de encuentro, les estarán esperando dos motoristas 
que realizarán el trayecto marcado en rojo. El acompañamiento se realizará a todos 
los camiones juntos. 
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- Plano 2: Ya dentro de la población se ubicarán en las zonas de estacionamiento que 
os he marcado en el plano y donde podrán hacer la espera sin problemas porque es 
un estacionamiento para tráilers. 

Los camiones para entrar en la obra deberán entrar por la calle Molí y girar a la izquierda 
( en contra dirección ) por la calle Balmes. Se deberán realizar cortes de vía de manera 
intermitente. Mis motoristas enseñarán la ruta y la dinámica del corte de calle a los 
operarios para que ellos lo realicen cuando lo necesiten.  La ruta es  sencilla y segura así 
que a priori no debería haber ningún tipo de dificultad. 

A media mañana te daré un toque de teléfono y lo comentamos todo, si te parece bien. 

Un saludo 

Atentamente”

Que una vegada, es posa en contacte la senyora DADES PROTEGIDES, 
(treballadora de l´empresa Laso Abnormal Loads S.A.) amb el caporal amb 
número TIP 1071 per confirmar el número de camions, hora i recorregut, aquesta 
el 27 d´octubre de 2020 mitjançant e-mail , el qual transcrit literalment i diu:

“Te recuerdo la información correcta: 

Los camiones llegarán a la zona el 09/11 por la noche, pero no entraran en Ripollet hasta 
que nos indiquéis como proceder. 

Los trabajos en obra empiezan el 10/11 a las 08.00h. 

El total de los Transportes son 12, pero sólo 7 serán especiales. (medidas aprox, 23-24 
largo x 4.50 ancho x 4.50 alto).

El resto, 5 plataformas convencionales sin extramedidas llegarán al día siguiente sin 
problemas. 

Quedo atenta a tus comentarios y espero que me indiques como realizar el pago sin tener 
que presenciarme personalmente 😉

Muchísimas gracias por la atención y las gestiones. 

Saludos”

Que una vegada queda clara tota la informació entre les parts, l´agent amb 
número TIP 1033 en data 29 d´octubre de 2020 genera i envia a l´empresa Laso 
Abnormal Loads S.A. la corresponent autoliquidació amb numero 02243806-
0000385403, pel concepte de “Taxa d’acompanyament policial, recollida a 
l’Ordenança Fiscal Municipal nº 24, al seu article 5 i punt 1.2”, per import de 448 €.
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Que al rebre l´autoliquidació per part de l´empresa, i estar en desacord amb 
l´import a liquidar, aquesta, el mateix dia 29 d´octubre mitjançant e-mail respon, 
el qual transcrit literalment i diu:

“ Buenos dias Sr. DADES PROTEGIDES,

 Soy Maria José, la persona encargada de la realización de estos transportes.

He estado hablando con el Sr. (DADES PROTEGIDES/ Caporal 1071, Cap d’ OAC- Cap de 
Torn) puesto que la solicitud que gestionaron mis compañeros de Portugal es errónea. 

Según acordado, sólo será necesario un acompañamiento por la mañana del día 10/11  
(adjunto mail)
Por favor, confírmeme si es necesario volver a realizar las gestiones y cual es el precio 
correcto. 
Muchísimas gracias de antemano. Saludos.”

Que una vegada comprovat la veracitat de l´exposat en el paràgraf anterior per 
part de la senyora DADES PROTEGIDES (treballadora de l´empresa Laso Abnormal 
Loads S.A.), amb el caporal amb número TIP 1071, es torna a generar i enviar en 
data 3 de novembre per part d´aquesta Oficina de Policia Local una nova 
autoliquidació, amb número 02243806-0000395750, per import de 64 €, pel 
concepte de “Taxa d’acompanyament policial, recollida a l’Ordenança Fiscal Municipal 
nº 24, al seu article 5 i punt 1.2”

L´agent que amb número TIP 1044, comunica aquest fet a l´Oficina de Gestió 
Tributaria de la Diputació de Barcelona en data 2 de novembre de 2020, que 
s´haurà de deixar sense efecte la primera autoliquidació amb número 
02243806-0000385403, pels motius exposats anteriorment.

Vist l´informe tècnic de l´Inspector Cap de la Policia Local amb data 22 de 
setembre de 2021, s’acorda:

Primer.- Donar de baixa l´autoliquidació amb número 02243806-0000385403 
pel concepte de “Taxa d’acompanyament policial, recollida a l’Ordenança Fiscal 
Municipal nº 24, al seu article 5 i punt 1.2”.

Segon.- Notificar l´acord de la Junta de Govern Local a l´Oficina de Gestió 
Tributaria de la Diputació de Barcelona.

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 
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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.

         
4.3. Serveis Socials:
   
4.3.1. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet, 
curs 2020/2021, mes de juliol 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 
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preveu als articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, la Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Autoritzar les beques dels menjadors escolars  del mes de juliol 2021 
corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema per 
un import total de 1.126’60€.

Segon.- Disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  l’obligació de les 
beques dels menjadors escolar del mes de juliol 2021 (corresponents a l’escoles 
bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema) per un import total de 
1.126’60€., segons la relació adjunta al expedient que comença per l’alumne amb 
nie tutor DADES PRPOTEGIDES 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 1.126,60€, 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.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Conversió reserva genèrica d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda existent al DADES PROTEGIDES a ús exclusiu i 
instal·lació d’una genèrica a la DADES PROTEGIDES.

Fets

1. En data 28 de juny de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit 
al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 11024, sol·licita 
autorització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
i per a ús exclusiu pel vehicle matrícula DADES PROTEGIDES, al carrer DADES 
PROTEGIDES, expedient amb referència interna 2021/5496.    

2. En data 6 de juliol de 2021, el Departament de Serveis Socials, ha emès 
informe en el que dóna compte que la persona interessada, amb targeta 
submodalitat de titular conductor, reuneix els requisits establerts pel Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
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persones amb mobilitat reduïda, per a ser beneficiària de la reserva 
d’estacionament amb matrícula. 

3. En data 12 de juliol de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:

<< Realizada una inspección ocular del lugar, puestos en contacto con la persona 
requirente y después de comprobar la necesidad del solicitante, este Policía Local 
emite el siguiente informe: 

 Si la persona que solicita la reserva de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida reúne las condiciones exigidas por ley, por parte de esta 
Policía Local no hay inconveniente en que se autorice una reserva de 
estacionamiento en línea para personas con movilidad reducida de carácter 
particular en la calle DADES PROTEGIDES, coincidente con la ya existente 
genérica en dicho lugar, quedando ésta última anulada al convertirse en 
particular.
Significar que la señalización de la reserva de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida es por cuenta del solicitante y que se tiene que tener en 
cuenta que siempre se ha de señalizar de la siguiente manera: 

 La reserva ha de señalizarse con una señal vertical S-17a o S17b, con un 
pictograma señalizando para que es dicha reserva y con un cajetín anexo 
donde se especifique la matrícula del vehículo DADES PROTEGIDES. 

 La calzada tiene que pintarse de color azul, con una línea delimitadora de diez 
(10) centímetros en color blanco y el pictograma de reserva para personas con 
movilidad reducida en medio del estacionamiento, también en color blanco, 
siendo la totalidad de las dimensiones de dicha zona reservada de cinco (5) 
metros lineales de profundidad y dos (2) metros lineales de anchura.

 De igual forma, y teniendo en cuenta la supresión de la zona de estacionamiento 
reservado con carácter genérico para personas con movilidad reducida sita en la 
calle DADES PROTEGIDES que ha sido transformada con carácter particular, se 
cree oportuno la colocación y señalización de una zona reservada con carácter 
genérico para personas con movilidad reducida en la DADES PROTEGIDES de 
Ripollet, previo paso de peatones y al lado derecho de la citada vía según el 
sentido de la marcha.  

Por último, significar que de lo anteriormente queda supeditado a la aprobación por la 
Junta de Gobierno Local y que de todo ello queda enterada la parte solicitante restando 
ésta conforme.>> 

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
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2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, els informes emesos pels departaments de Serveis Socials 
i Policia Local, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Convertir la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda de caràcter genèrica existent al DADES PROTEGIDES, per a ús exclusiu 
pel vehicle amb matricula DADES PROTEGIDES i a nom de la senyora  DADES 
PROTEGIDES, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.

Prescripcions: La instal·lació complementària que calgui per a la conversió i el 
seu manteniment anirà a càrrec de la persona sol·licitant i, s’haurà de posar en 
contacte amb la Policia Local (telf. 935046006) per a qualsevol aclariment en la 
senyalització.   

Segon.- Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de 
circulació i ordenances municipals, llicència de reserva d’estacionament (ús comú 
especial d’un bé de domini públic) a la senyora DADES PROTEGIDES, al carrer 
DADES PROTEGIDES, amb una llargària de 5,00ml, amb independència de la 
quota anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal en vigor, expedient 
2021/5496.  

Tercer.- Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

Quart.- Donar d’alta la reserva d’estacionament en el padró municipal de guals 
i reserves. 

Cinquè.- Encarregar a la Brigada Municipal d’Obres la instal·lació d’una reserva 
d’estacionament de caràcter genèrica per a persones amb mobilitat reduïda a la 
rambla Sant Jordi núm. 102, abans del pas de vianants i al costat dret segons el 
sentit de la marxa, d’acord amb l’informe emès per la Policia local.   

Sisè.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària 
i a la Brigada Municipal d’Obres. 

Setè.- 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’acte, 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. 

5.1.2. Instal·lació reserva d’estacionament genèrica per a persones amb 
mobilitat reduïda a la DADES PROTEGIDES.

Fets

1. En data 12 de febrer de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit 
al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 1881, sol·licita una 
reserva d’estacionament genèrica per a persones amb mobilitat reduïda a prop 
del seu domicili, a la DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 
2021/1310.    

2. En data 19 de febrer de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:

<< Vista la instància presentada per la persona sol·licitant i realitzat un estudi de 
camp respecte a l’existència i ubicació de les reserves d’estacionaments per a 
persones amb mobilitat reduïda, aquesta Policia Local emet el següent informe:

 No hi ha inconvenient en autoritzar la instal·lació, per part del departament 
corresponent d’aquest Ajuntament, d’una zona reservada d’estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda, amb caràcter GENÈRIC, a la Rambla de Sant Jordi 
núm. 25 de Ripollet, justament després del gual existent al referit punt segons el 
sentit de la marxa.
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Significar que l’anteriorment exposat queda supeditat a l’aprovació per    la Junta 
de Govern Local.>>

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, l’informe emès per la Policia Local, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 

Primer.- Instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda de caràcter genèrica a la DADES PROTEGIDES, d’acord amb l’informe 
emès per la Policia Local.

Segon.- Aquesta instal·lació municipal pot ésser revocada en el moment que 
l’ajuntament ho consideri oportú per raons d’interès públic. 

Tercer.- Encarregar a la Brigada Municipal d’Obres la instal·lació d’una reserva 
d’estacionament de caràcter genèrica per a persones amb mobilitat reduïda a la 
DADES PROTEGIDES, en coordinació amb la Policia local.   

Quart.-Notificar aquest acord a l’interessat i a la Brigada Municipal d’Obres. 

Cinquè.- 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’acte, 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, 
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d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

5.1.3. Instal·lació reserva d’estacionament genèrica per a persones 
mobilitat reduïda al c. DADES PROTEGIDES.
Fets

1.   En data 1 de juliol de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit 
al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 11368, sol·licita la 
instal·lació d’una reserva d’estacionament genèrica per a persones amb 
mobilitat reduïda al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
interna 2021/6043.    

2. En data 12 de juliol de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:

<< Vista la solicitud presentada por la persona interesada y después de realizar una 
inspección ocular del lugar de la solicitud, esta Policía Local emite el siguiente 
informe: 

Se ha podido comprobar la inexistencia de una zona de estacionamiento reservado 
para personas con movilidad reducida en la zona de la DADES PROTEGIDES a la altura 
del número 37-39, coincidiendo este punto prácticamente con la mitad del tramo 
comprendido de citada vía entre las calles DADES PROTEGIDES, por lo que se cree que 
sería conveniente la colocación de una zona genérica de estacionamiento reservado 
para personas con movilidad reducida en la calle DADES PROTEGIDES justo después 
de la entrada y salida del parquin perteneciente a la finca número 41-43 de la citada 
vía. 

Informar que la señalización de estacionamiento reservado para minusválidos se 
tiene que señalizar de la siguiente manera: 

  La reserva se tiene que señalizar con una señal S-17 o S17b.
  La calzada se tiene que pintar de color azul con una línea delimitadora de diez 

(10) centímetros en color blanco y el pictograma de reserva para personas con 
movilidad reducida en medio del estacionamiento, también en color blanco.

  Se ha de tener en cuenta que a la hora de pintar la calzada de color azul para 
señalizar la reserva de minusválidos (cinco (5) metros lineales), ésta se tiene que 
ampliar por espacio de un (1) metro lineal por su parte anterior, según el sentido 
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de la marcha, en forma de cajetín con una línea delimitadora de diez (10) 
centímetros de ancho en color blanco y en su interior franjas diagonales de color 
blanco con línea de diez (10) centímetros de ancho y fondo de color azul.

Por último, significar que lo anteriormente expuesto queda supeditado a la 
aprobación de la Junta de Gobierno Local.>>

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, l’informe emès per la Policia Local, la Junta de Govern 
Local acorda: 

Primer.- Instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda de caràcter genèrica al carrer DADES PROTEGIDES, d’acord amb l’informe 
emès per la Policia Local.

Segon.- Aquesta instal·lació municipal pot ésser revocada en el moment que 
l’ajuntament ho consideri oportú per raons d’interès públic. 

Tercer.- Encarregar a la Brigada Municipal d’Obres la instal·lació, en l’esmentat 
emplaçament, d’aquesta reserva d’estacionament de caràcter genèrica per a 
persones amb mobilitat reduïda, en coordinació amb la Policia local.   

Quart.-Notificar aquest acord a l’interessat i a la Brigada Municipal d’Obres. 

Cinquè.- 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’acte, 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 
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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.

         
5.1.4.  Rectificació error material acord 4.1.5 de la Junta de Govern Local 
de data 4 de febrer de 2020. 

Antecedents de fet

Primer.- Per la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2020 segons acord 
núm. 4.1.5., es va atorgar al senyor DADES PROTEGIDES llicència urbanística per 
a les obres del canvi d’ús de local comercial a habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al DADES PROTEGIDES, segons Exp. 2019/4403. 

Segon.- Una vegada atorgada l’esmentada llicència urbanística, l’esmentat 
interessat ha presentat en data 5 de maig de 2021 escrit sol·licitant rectificació 
de l’adreça i del núm. de referencia Cadastral de la llicència concedida, donat que 
per error material a la sol·licitud es va fer constar les dades de l’altre local de la 
seva mateixa propietat existent a la planta baixa.

Tercer.- En data 4 d’agost de 2021, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès 
informe favorable respecte d’aquest error material existent, en la concessió 
d’obres atorgada en el seu dia. 

Fonaments de dret 

Primer.- l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,

Segon.- Els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regulador de les bases del 
règim local, i  53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució que 
ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada a la 
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè, 4.b) de la resolució 
d’alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre.
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Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant  Decret núm. 2019/1863, 
dedata 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista 
la sol·licitud presentada, els informe emesos al respecte, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 

Primer. Rectificar l’error material existent en punt primer de l’acord núm. 4.1.5. 
de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2020, en el sentit següent:

On diu: “Exp. OM2019/4403. Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a 
les obres del canvi d’ús de local comercial a habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
del DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 9847811DF2994F0003DR.” hauria de dir: 
“Exp. OM2019/4403. Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a les obres 
del canvi d’ús de local comercial a habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb ref. cadastral 9847811DF2994F0002SE”.

Segon. Notificar el present acord al senyor DADES PROTEGIDES i a l’Organisme 
de Gestió Tributària.

Tercer. 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.”
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5.1.5. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda c. DADES PROTEGIDES.

Fets

Primer.- En data 6 de juliol de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, 
representada pel senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al Registre 
general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 11639, sol·licita autorització per 
instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i 
per a ús exclusiu pel vehicle amb matrícula DADES PROTEGIDES en el carrer 
DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 2021/5739.

Segon.- En data 8 de juliol de 2021, el Departament de Serveis Socials, han emès 
informe en el que dóna compte que la persona interessada, amb targeta 
submodalitat de titular no conductor, reuneix els requisits establerts pel Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda, per a ser beneficiària de la reserva d’estacionament amb 
matrícula. 

Tercer.- En data 3 d’agost de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:  

<<Si la persona que sol·licita la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda reuneix les condicions exigides per llei, per part d’aquesta Policia Local no hi ha 
inconvenient en què es concedeix una reserva d’estacionament en el carrer DADES 
PROTEGIDES, justament abans, i segons el sentit de la marxa, del gual comunitari del 
referit edifici d’habitatges. 

Significar que la senyalització de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda és per compte del sol·licitant i que s’ha de tenir en compte que sempre 
s’ha de senyalitzar de la següent manera: 

  La reserva s’ha de senyalitzar amb un senyal de trànsit model S-17a o S-17b, amb 
un pictograma senyalitzant perquè és la referida reserva, i amb un caixetí on s’ha 
d’especificar la matrícula del vehicle autoritzat DADES PROTEGIDES.

  La calçada s’ha de pintar de color blau, amb una línia delimitadora de deu (10) 
centímetres en blanc i amb el pictograma de reserva per a persones amb mobilitat 
reduïda al mig de l’estacionament, també en color blanc, essent la totalitat de les 
dimensions de dita zona reservada de (5) metres lineals de longitud. 

 S’ha de tenir en compte que a l’hora de pintar la calçada de color blau per 
senyalitzar la reserva de minusvàlids (cinc (5) metres lineals), aquesta s’ha 
d’ampliar per espai d’un (1) metre lineal per la seva part anterior, segons el sentit 
de la marxa, en forma de caixetí amb una línia delimitadora de deu (10) 
centímetres d’ample de color blanc i al seu interior franges diagonals de color 
blanc de deu (10) centímetres d’ample i amb fons de color blau, sent la totalitat de 
l’amplada de la referida zona reservada de sis (06) metres lineals. 
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Per últim significar que l’anteriorment exposat queda supeditat a l’aprovació per la 
Junta de Govern Local i que la persona sol·licitant queda assabentada de tot l’exposat, 
restant aquesta conforme. >>

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, els informes emesos pels departaments de Serveis Socials 
i Policia Local, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Autoritzar a la senyora DADES PROTEGIDES, a la instal·lació d’una 
reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per 
al vehicle matrícula DADES PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES, justament 
abans, i segons el sentit de la marxa, del gual comunitari de l’ edifici d’habitatges, 
amb una llargària de 6 metres lineals, sota les condicions i requisits assenyalats 
en el codi de la circulació i ordenances municipals, d’acord amb la instància 
presentada i l’informe emès per la Policia Local, amb independència de la quota 
anual a satisfer per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal en vigor, expedient 2021-
5739.     

Prescripcions:  La instal·lació i manteniment anirà a càrrec de la persona 
sol·licitant i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (telf. 935046006) 
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.  

Segon.- Atorgar llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial d’un bé 
de domini públic) a la senyora DADES PROTEGIDES, al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb una llargària de 6,00 metres lineals. 

Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

Tercer.- Donar d’alta aquesta reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda en el padró municipal de guals i reserves. 

Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
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Cinquè.- 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’acte, 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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5.1.6. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda per a ús exclusiu al c. DADES PROTEGIDES.

Fets 

Primer.- En data 4 de febrer de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, en 
representació DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al Registre general d’aquest 
Ajuntament, entrada núm. 1346, sol·licita autorització per instal·lar una reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, i per a ús exclusiu pel 
vehicle amb matrícula DADES PROTEGIDES, en el carrer DADES PROTEGIDES, 
expedient amb referència interna 2021/969.

Segon.- En data 17 de febrer de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha 
emès informe del literal següent:  

<<Si la persona que sol·licita la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda reuneix les condicions exigides per llei, per part d’aquesta Policia Local no hi ha 
inconvenient en què es concedeix una reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda al carrer DADES PROTEGIDES, justament abans del gual existent al 
referit lloc segons el sentit de la marxa.  

La reserva s’ha de senyalitzar amb un senyal S-17, amb un pictograma senyalitzat 
perquè és la reserva, i amb un caixetí annex on aparegui la matrícula del vehicle DADES 
PROTEGIDES.

Significar que la senyalització és per compte del sol·licitant i s’ha de tenir en compte que 
sempre s’ha de senyalitzar de la següent manera: 

 La calçada s’ha de pintar de blau, amb una línia delimitadora de 10 centímetres en 
blanc i el pictograma de reserva per a persones amb mobilitat reduïda en mig de 
l’estacionament, també en color blanc, essent la llargària total de la zona reservada 
de cinc (5) metres lineals. 

 S’ha de tenir en compte que a l’hora de pintar la calçada de color blau per 
senyalitzar la reserva de minusvàlids, aquesta s’ha d’ampliar per espai d’un (1) 
metre lineal per la seva part anterior, segons el sentit de la marxa, en forma de 
caixetí amb una línia delimitadora de 10 centímetres en blanc i al seu interior 
franges diagonals de color blanc amb línia de 10 centímetres i fons de color blau. 

Per últim significar que l’anteriorment exposat ha estat informada la part sol·licitant, 
estant aquesta conforme en què la totalitat de la llargària de la referida zona és de 06 
metre lineals, i que queda supeditat a l’aprovació per la Junta de Govern Local.>>

Tercer.- En data 27  d’agost de 2021, el Departament de Serveis Socials, han 
emès informe en el que dóna compte que la persona interessada, amb targeta 
submodalitat de titular no conductor, reuneix els requisits establerts pel Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
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disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda, per a ser beneficiària de la reserva d’estacionament amb 
matrícula determinada. 

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, els informes emesos pels departaments de Policia Local i 
de Serveis Socials, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Autoritzar a DADES PROTEGIDES, representat per la senyora DADES 
PROTEGIDES, a la instal·lació d’una reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per al vehicle matrícula DADES PROTEGIDES, al 
carrer DADES PROTEGIDES, justament abans del gual existent al referit lloc 
segons el sentit de la marxa, amb una llargària de 6,00 ml, d’acord amb la 
instància presentada i l’informe emès per la Policia local, expedient 2021-969. 

Prescripcions:  La instal·lació i manteniment anirà a càrrec de la persona 
sol·licitant i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (telf. 935046006) 
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació. 

Segon.- Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de 
circulació i ordenances municipals, llicència de reserva d’estacionament (ús comú 
especial d’un bé de domini públic) a DADES PROTEGIDES, representat per la 
senyora DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES,  amb una llargària 
de 6,00 ml, amb independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació de 
l’Ordenança Fiscal en vigor. 

Tercer.- Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

Quart.- Donar d’alta aquesta reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda en el padró municipal de guals i reserves. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
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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’acte, 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.

5.1.7. Aprovació Certificació d’obres núm. 1 de les obres de substitució de 
la coberta de fibrociment de l’edifici de la Brigada municipal d’obres.

Primer.- Aprovar la Certificació d’Obres núm. 1 i la corresponent factura, 
subscrita   per l’arquitecta tècnica municipal senyora DADES PROTEGIDES, a les 
que executa l’empresa “CROS OBRES I SERVEIS SL”, de les obres de substitució 
de la coberta de fibrociment de l’edifici de la brigada municipal d’obres, per un 
import de 25.844,05 €. 

Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 25.844,05 € i aprovar el seu 
pagament a la mercantil CROS OBRES I SERVEIS SL, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 403.450.63200 “remodelació nau de la brigada municipal”del vigent 
Pressupost municipal.

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 
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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.

5.1.8. Instal·lació reserva d’estacionament genèrica per a persones 
mobilitat reduïda a la DADES PROTEGIDES.

Fets

1. En data 24 de setembre de 2020, la senyora DADES PROTEGIDES,  
mitjançant escrit al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 
12502, sol·licita adaptar estacionaments per a persones amb mobilitat 
reduïda a la zona de la DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
interna 2020/7355.     

2. En data 25 de novembre de 2020, la Policia local d’aquesta Corporació ha 
emès informe del literal següent:

<< Després de fer una inspecció ocular del barri de Sant Andreu de Ripollet observant 
la ubicació i la quantitat d’estacionaments reservats per a persones amb mobilitat 
reduïda existents al referit barri, aquesta Policia local emet el següent informe: 

 S’ha pogut comprovar l’existència d’una zona d’estacionament reservat per a 
persones amb mobilitat reduïda al carrer DADES PROTEGIDES, davant del Camp de 
Futbol industrial, i una altra a la cruïlla dels carrers DADES PROTEGIDES, molt a prop 
de la farmàcia Sant Andreu, sent totes dues de caràcter genèric.

 Significar que tot i l’exposat anteriorment seria convenient la col·locació d’una zona 
genèrica d’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda a la DADES 
PROTEGIDES, justament després del gual existent al referit lloc segons el sentit de la 
marxa, per motiu de donar una major accessibilitat i facilitar una major integració 
de les persones amb discapacitats. 
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Informar que la senyalització de reserva per a minusvàlids s’ha de senyalitzar de la 
següent manera: 

 La reserva s’ha de senyalitzar amb un senyal S-17, amb un pictograma senyalitzant 
perquè es la reserva. 

 La calçada s’ha de pintar de color blau, amb una línia delimitadora de 10 
centímetres en color blanc i el pictograma de reserva per a persones amb mobilitat 
reduïda en mig de l’estacionament també en color blanc.

 S’ha de tenir en compte que a l’hora de pintar la calçada de color blau per 
senyalitzar la reserva de minusvàlids (cinc (5) metres lineals), aquesta s’ha 
d’ampliar per espai d’un (1) metre lineal per a la seva part posterior, segons el sentit 
de la marxa, en forma de caixetí amb una línia delimitadora de deu (10) centímetres 
d’ampla en color blanc i al seu interior franges diagonals de color blanc amb línia 
de deu (10) centímetres i fons de color blau. >>

3. En data 14 de setembre de 2021, la tècnica de Mobilitat i Transport ha emès 
informe favorable a la petició, el qual resta incorporat a l’expedient 
administratiu. 

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.

Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, l’informe emès per la Policia Local i l’informe emès per la 
tècnica de Mobilitat i Transport, la Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda de caràcter genèrica a la DADES PROTEGIDES, justament després del gual 
existent al referit lloc segons el sentit de la marxa, d’acord amb l’informe emès 
per la Policia Local.

Segon.- Aquesta instal·lació municipal pot ésser revocada en el moment que 
l’ajuntament ho consideri oportú per raons d’interès públic. 

Tercer.- Encarregar a la Brigada Municipal d’Obres la instal·lació, en l’esmentat 
emplaçament, d’aquesta reserva d’estacionament de caràcter genèrica per a 
persones amb mobilitat reduïda, en coordinació amb la Policia local.   
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Quart.-Notificar aquest acord a l’interessat i a la Brigada Municipal d’Obres. 

Cinquè.- 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’acte, 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.

5.1.9. Autorització trasllat reserva d’estacionament per a persones 
mobilitat reduïda i per a ús exclusiu. 

Fets

Primer.- En data 28 de juny de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES,  mitjançant 
escrit al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 11097, en motiu de 
canvi de domicili, sol·licita autorització per traslladar la reserva d’estacionament 
existent al carrer DADES PROTEGIDES per a ús exclusiu pel vehicle amb matrícula 
DADES PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES.

Consta en el padró municipal de guals i reserves, una reserva d’estacionament 
per a persones amb mobilitat reduïda al carrer DADES PROTEGIDES, amb una 
llargària de 5,00 ml a nom de DADES PROTEGIDES.

Segon.- En data 30 de juliol de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha 
emès informe favorable del literal següent: 
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<<Realizada una inspección ocular del lugar, puestos en contacto con la persona 
requirente y después de comprobar la necesidad del solicitante, esta Policía Local emite 
el siguiente informe: 

Si la persona que solicita la reserva de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida reúne las condiciones exigidas por ley, por parte de esta Policía Local no hay 
inconveniente en que se conceda una reserva de estacionamiento en línea para personas 
con movilidad reducida de carácter particular en la calle DADES PROTEGIDES, delante de 
la puerta de acceso a dicho edificio de viviendas y de, según el sentido de la marcha, de 
forma previa al estacionamiento para ciclomotores y motocicletas existente en el lugar.

Significar que la señalización de la reserva de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida es por cuenta del solicitante y que se tiene que tener en cuenta que 
siempre se ha de señalizar de la siguiente manera: 

 La reserva ha de señalizarse con una señal S-17 o S17b, con un pictograma 
señalizando para que es dicha reserva y con un cajetín anexo donde se especifique 
la matrícula del vehículo DADES PROTEGIDES.

 La calzada tiene que pintarse de color azul, con una línea delimitadora de diez (10) 
centímetros en blanco y con el pictograma de reserva para personas con movilidad 
reducida en medio del estacionamiento, también en color blanco, siendo la longitud 
de dicha zona reservada de cinco (5) metros lineales y su anchura la prolongación 
de las marcas viales de estacionamiento en línea ya existentes en el lugar.

De igual forma, informar que para proceder a la anulación de la zona reservada de 
estacionamiento para minusválidos concedida a la persona solicitante de forma previa 
en la calle DADES PROTEGIDES se ha de proceder a la retirada de la señalización vertical 
y de la pintura vial (restablecimiento de la señalización vial de la calzada en ese lugar 
de forma previa a la referida concesión) siendo por todo ello por cuenta del solicitante. 

Por último, significar que de lo anteriormente expuesto queda supeditado a la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local y que todo ello queda enterada la parte 
solicitante restando ésta conforme.>>

Tercer.- Realitzada inspecció pels Serveis tècnics municipals en data 14 de 
setembre de 2021 en el carrer DADES PROTEGIDES, s’observa que la senyalització 
ja ha estat retirada. 

Fonament de dret

1.-  Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

2.- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.
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Considerant la competència d’aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, vista la 
sol·licitud presentada, l’informe emès per la Policia Local, la Junta de Govern 
Local acorda: 

Primer.- Autoritzar al senyor DADES PROTEGIDES, a traslladar la senyalització 
de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d’ús 
exclusiu per al vehicle matrícula DADES PROTEGIDES del carrer DADES 
PROTEGIDES per instal·lar-la al carrer DADES PROTEGIDES, davant la porta 
d’accés a l’edifici i, segons el sentit de la marxa, de forma prèvia a 
l’estacionament per a ciclomotors i motocicletes existent en el lloc, amb una 
llargària de 5 metres lineals, d’acord amb la instància presentada i l’informe emès 
per la Policia Local. 

Prescripcions:  El trasllat i el manteniment anirà a càrrec de la persona sol·licitant 
i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (telf. 935046006) per 
determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.  

Segon.- Donar de baixa del padró municipal de guals i reserves, la llicència de  
reserva d’estacionament (ús comú especial d’un be de domini públic) que consta 
al carrer DADES PROTEGIDES, de llargària 5,00 metres, a nom del senyor DADES 
PROTEGIDES i donar d’alta al mateix nom la llicència de reserva d’estacionament 
en el carrer DADES PROTEGIDES, amb una llargària de 5,00 metres,  sota les 
condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i ordenances 
municipals, amb independència de la quota anual a satisfer per l’aplicació de 
l’Ordenança Fiscal en vigor, expedient 2021-5497.    

Tercer.- Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió 
Tributària per tal d’actualitzar les dades en el padró municipal de guals i reserves.  

Cinquè.- 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’acte, 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 
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produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

 o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, 
d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia 

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

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

5.1.10. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs 
contenciós-administratiu – Recurs 244/2021 – A.

Antecedents de Fet

Primer.- En data 17 de juny de 20201 ha tingut entrada al Registre Municipal 
amb  núm. E202110419 la comunicació presentada pel  Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona pel que es dóna compte de la  interposició de  
recurs contenciós administratiu contra aquest Ajuntament en relació al 
procediment abreujat núm. 244/2021-A presentat per la mercantil Edistribución 
redes digitales SLU, representada per la senyora DADES PROTEGIDES.

Segon.- D’acord amb el contingut de la notificació emesa pel secretari judicial, 
el recurs contenciós administratiu de referència s’interposa contra desestimació 
de l’expedient administratiu núm. 19-5558, amb motiu dels danys soferts a les 
serves instal·lacions elèctriques situades a la Carretera de l’Estació, s/n, el dia 19 
d’agost de 2019 com a conseqüència del impacte contra el cablejat de la línia 
d’Endesa per part d’una empresa subcontractada per la col·locació del enllumenat 
públic.  

Tercer.- Atès l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 9 de Barcelona, 
amb entrada al Registre Municipal amb núm. E202110419 de data  17 de juny de 
2021, en el qual sol·licita a aquest Ajuntament la remissió de l’expedient 
administratiu corresponent a la referida reclamació i l’emplaça per a la seva 
compareixença possibles  interessats.

Fonaments de dret

Primer.- Els articles 38 i 49 de la  Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicción 
Contenciosa- Administrativa.
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Segon.- Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i el seu homòleg l’article 53.1.k) 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 que atorga a l’alcalde les atribucions per exercir les accions judicials i 
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva 
competència.

Vistos els preceptes citats anteriorment, 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.- Restar assabentats de la interposició del recurs interposat contra 
aquest Ajuntament  davant el  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona per la mercantil Edistribución Redes Digitales SLU, representada per la 
senyora DADES PROTEGIDES  contra la desestimació presumpta de la reclamació 
que consta en l’expedient administratiu 21-5558.

Segon.- Acordar la remissió de l’expedient a l’esmentat Jutjat i la compareixença 
d’aquest Ajuntament, per a la qual cosa es designa com a representants el 
funcionari lletrat d’aquest Ajuntament senyor DADES PROTEGIDES, i es faculta 
expressament  per a seguir l’expedient en tots els seus tràmits i per a interposar, 
en cas necessari, els recursos que estimin convenients.

Tercer.- Disposar la notificació d’aquest acord als interessats en l'expedient,  la 
mercantil FERRER&OJEDA, emplaçant-los per a que puguin personar-se i 
comparèixer davant el Jutjat.

Quart .- Manifestar així mateix al Jutjat, que aquest Ajuntament no té 
coneixement de que puguin existir altres recursos contenciosos administratius 
en els quals puguin concórrer supòsits d’acumulació.

*****
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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:

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Educació:

6.1.1. Anular l’acord adoptat per la JGL de 7 de setembre de 2021, 
d’aprovació del conveni amb l’Associació Fem Pedagogia i l’Ajuntament. 

Antecedents de fet:

- 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 quan es va adoptar l’acord d’aprovació del conveni es va ometre la 
fiscalització per part de la intervenció.

- Vist que s’està treballant en un nou tràmit d’aprovació de la subvenció per 
Resolució de concessió,

 
Fonaments de dret:

Articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú.

Vist que no es tracta d’una nul·litat de ple dret ja que l’epígraf e) de l’article 47.1 
de la Llei de procediment exigeix que s’hagi prescindit total i absolutament del 
procediment legalment establert, i aquí s’ha prescindit únicament del tràmit de 
la fiscalització de l’expedient, es pot considerar l’acord adoptat en sessió de junta 
de govern local com a un acord anul·lable, i més si és te en compte que el resultat 
de la fiscalització hagués estat favorable.

Per tot l’exposat, s’han examinat els fets i les disposicions legals aplicables a 
l’assumpte que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es 
preveu a l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, la Junta de Govern Local adopta l’acord següent:

Primer.– Anular l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de 
setembre de 2021, d’aprovació del conveni amb l’Associació Fem Pedagogia i 
Ajuntament de Ripollet per dur a terme el Projecte GPS a un futur millor.

Segon.- Procedir a l’atorgament de la subvenció seguint el procediment 
establert.
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7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer DADES 
PROTEGIDES.

“PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA

Primer. Atorgar al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la 
parcel·lació de les finques del carrer DADES PROTEGIDES, amb refs. Cadastrals 
núms. 0244402DF3904C0001KB i 0244410DF3904C.  

PARCEL·LES ORIGINALS: 

- Parcel·la situada al carrer DADES PROTEGIDES, amb una superfície de 572,00 
m2 i un front de façana de 18,06 metres lineals . Hi consta una edificació 
construïda de 165,70 m2., amb ús d’habitatge, i un volum disconforme de 39,80 
m2., amb altres usos.

D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a 
Zona d’ordenació en edificació aïllada – Clau 20a/9.

- Parcel·la situada al carrer DADES PROTEGIDES, amb una superfície de 404,00 
m2 i un front de façana de 14,94 metres lineals. Hi consta una edificació 
construïda en planta baixa més dues plantes pis de 640,00 m2., dels quals 
483,00 m2. estan destinats a ús d’habitatge i la resta a aparcament, segons les 
dades del cadastre.

D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a 
Zona d’ordenació en edificació aïllada – Clau 20a/9.

PARCEL·LES RESULTANTS: 

Parcel·la 1: DADES PROTEGIDES.
Solar de 418,23m² i un front de façana de 18,06 metres lineals. Consta una 
edificabilitat de  138,91 m2 i un volum disconforme de 19,37 m2.

 
D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a 
Zona d’ordenació en edificació aïllada – Clau 20a/9.
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Parcel·la 2: DADES PROTEGIDES.
Solar de 557,77m²i un front de façana de 14,94 metres lineals. Hi consta una 
edificació construïda en planta baixa més dues plantes pis de 640,00 m2., dels 
quals 483,00 m2. estan destinats a ús d’habitatge i la resta a aparcament. Així 
mateix per la agrupació derivada de l’actuació que es planteja s’incorpora una 
edificació en situació de volumetria disconforme de 26,79 m2.

D’acord amb el Plànol Refós a E. 1/2000 del Pla General Metropolità aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, aquesta parcel·la està qualificada com a 
Zona d’ordenació en edificació aïllada – Clau 20a/9.

Segon. Condicionar l’eficàcia de la llicència a què s’haurà de fer constar al 
Registre de la Propietat la inscripció de la construcció auxiliar en situació de 
volumetria disconforme que està afectada per aquesta llicència urbanística i que 
s’incorpora al carrer DADES PROTEGIDES prèvia l’acreditació de la prescripció de 
la infracció urbanística i de l’acció de restauració de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat que és de 6 anys  d’acord amb allò que preveu l’article 
207 del Dec. Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

Tercer. Aprovar les següents liquidacions al senyor DADES PROTEGIDES en 
concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

- L’O.F. 21, art. 6.1.c Taxa per a les parcel·lacions urbanes ..................3.201,31 €

Quart. Declarar que les parcel·les resultants son indivisibles i s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en les escriptures de segregació, agrupació o 
transmissió de finques i en el Registre de la propietat d’acord amb allò que 
preveu l’art. 196.2 del Decret Legislatiu 1/2010 del TRLUC.

Cinquè. Es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.

Sisè. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària 
per ajustar les obres existents a les dades cadastrals.

Setè. 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 
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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.”

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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