
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 2022/5
Caràcter: ordinària
Data: 1 de febrer de 2022
Horari: 10.05 a 10.18 hores
Lloc: videoconferència

Hi assisteixen:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
i Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sr. Joan Méndez Martínez interventor 
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor
i Sr. Pablo López Fernández regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

Sr. Éric Plata Fernández regidor

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

1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental 
transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestacions socials econòmiques escoles bressol municipals, novembre 
2021.

3.1.2. Prestacions socials econòmiques escoles bressol municipals, desembre 
2021.

3.1.3. Prestació social econòmica, per a allotjament, juliol a setembre 2021.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Instal·lació pilones retràctils al carrer Pedraforca al costat oposat núm. 7.
 
3.2.2. Instal·lació pilones retràctils al carrer Calvari, 30-36.

3.2.3. Instal·lació pilones retràctils al carrer Pau Casals, 95.
 
3.2.4. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/371).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Esports:

4.1.1. AMPA Escola Enric Tatché i Pol, subvencions esportives 2021.

*****
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1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2022/4, corresponent al dia 25 de gener.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de manteniment mecànic i neteja de la font 
ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 12 de gener de 2022, ha estat emès informe per part de l’arquitecte tècnic 
municipal, incorporat en l’expedient administratiu, justificant la necessitat 
del servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable 
del parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet, motivada 
per la necessitat de donar resposta al seu manteniment per al correcte 
funcionament mecànic, així com per complimentar el manteniment químic 
de la mateixa.

2. En la mateixa data, 12 de gener de 2022, l’arquitecte tècnic municipal, ha 
emès informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la 
projecció de la inversió, que consta incorporat en l’expedient administratiu.

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

4. El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha elaborat el Plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP–, mentre que el Plec de 
prescripcions tècniques –PPT– ha estat redactat per part de l’arquitecte 
tècnic municipal, quin tenor i documentació conformen l’expedient 
administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.
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5. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 
de la Comissió Europea, té la següent numeració:

 50000000-5-Serveis de reparació i manteniment.
 50500000-0-Serveis de reparació i manteniment de bombes, vàlvules, 

aixetes, contenidors metàl·lics i maquinària.
 51100000-3-Serveis d’instal·lació d’equipaments elèctrics i mecànics.

6. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 17 LCSP.

7. En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor 
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
99.000,00 €.

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

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

Fonaments de dret

La disposició addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i característiques 
de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de 
contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons 
consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de 
desembre.

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

ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de disposar del servei de manteniment mecànic i neteja 
de la font ornamental transitable, del parc de l’avinguda del riu Ripollet de 
l’Ajuntament de Ripollet.

2. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de 
l’avinguda del riu Ripollet de l’Ajuntament de Ripollet, quines prestacions estan 
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genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts a 
l’expedient administratiu.

3. Aprovar, la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 406.153.21300-Manteniment de fonts ornamentals del 
Pressupost municipal.

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

 Any 2022 (9 mesos, d’abril a desembre): despesa de 16.875,00 €, més l’IVA 
de 3.543,75 €, fan un total de 20.418,75 €.

 Any 2023 (12 mesos, de gener a desembre): despesa de 22.500,00 €, més 
l’IVA de 4.725,00€, fan un total de 27.225,00 €.

 Any 2024 (3 mesos, de gener a març): despesa de 5.625,00 €, més l’IVA de 
1.181,25 €, fan un total de 6.806,25 €.

Aquest 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).

5. Aprovar, donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord amb la 
documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
articulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes que 
l’integren.

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

7. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

President: l’alcalde de la corporació o regidor/a en qui delegui.
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Vocals: la secretària de l’Ajuntament, la Intervenció de la corporació i un tècnic 
de Ciutat i Sostenibilitat, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.8. Facultar 
l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a l’efectivitat del 
present acord.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestacions socials econòmiques escoles bressol municipals, 
novembre 2021.

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat de la 
quota de les escoles bressol municipals del mes de novembre de 2021, per un 
import total de 1.530,65 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat, de la quota de les escoles bressol municipals 
del mes de novembre de 2021, a favor de les persones interessades següents, per 
un import total de 1.530,65 €:

PSE NIF/NIE EXP. COGNOM1 COGNOM2 NOM IMPORT
65379 ***2254 2019/185 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 €
65380 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 €
65381 *****1439 2019/066 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 €
65382 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 104,12 €
65383 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 €
65384 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65385 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65386 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 €
65387 ****9597* 2019/562 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65388 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 €

1.530,65 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.530,65 
euros de l’aplicació pressupostària 301-2312-48000, del vigent Pressupost.

PSE EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI
65388 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65387 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65386 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65385 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65384 2019/436 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65383 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65382 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65381 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65380 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65379 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària

1.530,65 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

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

3.1.2. Prestacions socials econòmiques escoles bressol municipals, 
desembre 2021.

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat de la 
quota de les escoles bressol municipals del mes de desembre de 2021, per un 
import total de 1.530,65 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat, de la quota de les escoles bressols municipals 
del mes de desembre de 2021, a favor de les persones interessades següents, per 
un import total de 1.530,65 €:

PSE NIF/NIE EXP. COGNOM1 COGNOM2 NOM IMPORT
65389 ***2254 2019/185 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 €
65390 ****6765* 2018/245 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 €
65391 *****1439 2019/066 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 197,84 €
65392 ****7531* 2016/410 DADES PROTEGIDES - DADES PROTEGIDES 104,12 €
65393 ***8585** 2020/388 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 €
65394 ****0119* 2019/436 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65395 ***6887** 2018/258 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65396 ***4539** 2007/367 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 197,84 €
65397 ****9597* 2019/562 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 156,19 €
65398 ***4133** 2021/329 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 83,30 €

1.530,65 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.530,65 
euros de l’aplicació pressupostària 301-2312-48000, del vigent Pressupost.

PSE EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI
65389 2021/329 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65390 2019/562 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65391 2007/367 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65392 2018/258 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65393 2019/436 156,19 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65394 2020/388 83,30 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65395 2016/410 104,12 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65396 2019/066 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65397 2018/245 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària
65398 2019/185 197,84 € P5800016G Organisme Gestió Tributària

1.530,65 €
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4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

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

3.1.3. Prestació social econòmica, per a allotjament, juliol a setembre 
2021.

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.
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4. L’1 de setembre de 2021, l'Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament 
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i 
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

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

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

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

Fonaments de dret

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

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
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3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

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

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

ACORDS

1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat, per a 
allotjament en l’Hotel Grill Barberà, SA, de juliol a setembre (inclòs), a nom del 
Sr. DADES PROTEGIDES, per un import total de 975,00 €.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat, per a allotjament en l’Hotel Grill Barbera, SA, 
de juliol a setembre (inclòs), a nom del Sr. DADES PROTEGIDES, per un import 
total de 975,00 €:

Núm. PSE: 65408
NIF: ***2526**
Exp. HESTIA: 2019/437
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 975,00 €
Factures: 304735, 306306 i 307711

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 975,00 
€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost.

Núm. PSE: 65408
NIF endossatari: A58242223
Exp. HESTIA: 2019/437
Endossatari: Hotel Grill Barberà, SA
Import: 975,00 €
Factures: 304735, 306306 i 307711

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:
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 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el 
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi 
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Instal·lació pilones retràctils al carrer Pedraforca al costat oposat 
núm. 7.

Fets

1. La Prefectura de la Policia Local, va efectuar proposta sobre la necessitat 
d’instal·lar pilones retràctils al carrer Pedraforca, al costat oposat del número 
7, concretament al tram de vorada comprés entre el pàrquing particular de 
l’establiment Consum i l’entrada i sortida d’accés del gual existent de la finca, 
tal com indica el croquis de l’informe tècnic, per tal d’evitar el mal 
estacionament dels vehicles i garantir la seguretat dels vianants alhora de 
transitar per la vorera.

2. El 25 de gener de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:
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“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en que 
es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.

3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Instal·lar sis pilones retràctils al carrer Pedraforca, al costat oposat del número 
7, concretament al tram de vorada comprés entre el pàrquing particular de 
l’establiment Consum i l’entrada i sortida d’accés del gual existent de la finca, 
per tal d’evitar el mal estacionament dels vehicles i garantir la seguretat dels 
vianants alhora de transitar per la vorera.

Que la col·locació d’aquestes, aniran amb una separació de 3 metres lineals entre 
ells, sobre la vorera de forma perpendicular a banda i banda de la tanca de 
protecció, d’aproximadament 6 metres de llargària, que separa els guals 
mencionats amb anterioritat entre si fins arribar a la vorada, i a continuació, 
sabre la vorera de forma paral·lela a la calçada, tal com indica el croquis de 
l’informe tècnic.

2. La instal·lació de les pilones serà executada per la Brigada Municipal d’Obres, 
en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

3.2.2. Instal·lació pilones retràctils al carrer Calvari, 30-36.

Fets

1. El 29 de setembre de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/16223 i 
registre Policia Local 2021/1063, la senyora DADES PROTEGIDES, sol·licita la 
modificació d’estacionaments de motocicletes i vorades al carrer Calvari 
entre els números 30 i 36.

2. La Prefectura de la Policia Local, va efectuar una proposta, on diu literalment:
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“Després de la reordenació del carrer Calvari, segons l’establert al Pla Urbanístic 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, tenint en compte els perjudicis que han 
esdevingut pels ciutadans que resideixen a l’alçada del núm. 27 del referit carrer i 
que l’amplada transitable d’aquest últim existent en aquest punt és de 2,40 metres 
lineals, aproximadament, que fa que el camió de la brossa, entre d’altres, tingui 
dificultats per continuar amb la seva marxa havent-se de pujar parcialment per la 
vorada per continuar amb aquesta, s’hauria de:

Eliminar l’aparcament de motocicletes, les jardineres i l’aparcament 
autoritzat per a vehicles al tram del carrer Calvari comprés entre els 
números 30 i 36 i col·locar, a l’alçada del número 36 del referit carrer, un senyal 
vertical de prohibició de parada i estacionament (model R307) reforçant aquesta 
senyalització mitjançant senyalització horitzontal, consistent en una marca viària 
groga continua situada a la vora de la calçada i la col·locació de vuit (8)  topalls 
verticals retràctils de plàstic o similar (PVC – Poliuretà) homologats a una distància 
de tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m) entre cadascun d’ells.”.

3. El 25 de gener de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en que 
es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.

3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Eliminar, l’aparcament de motocicletes, les jardineres i l’aparcament autoritzat 
per a vehicles, al tram del carrer Calvari comprés entre els números 30 i 36 i 
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col·locar, a l’alçada del número 36 del referit carrer, un senyal vertical de 
prohibició de parada i estacionament (model R307).

S’instal·laran vuit (8) topalls verticals retràctils de plàstic o similar (PVC– 
Poliuretà) homologats a una distància de tres metres i cinquanta centímetres 
(3,50 m) entre cadascun d’ells, tal com s’indica en l’informe de la Policia Local.

Aquestes es reforçaran amb una marca longitudinal continua de color groga  
continua situada a la vora de la calçada, tal com indica el croquis de l’informe 
tècnic.

2. La instal·lació de la senyalització, pilones i pintura vial serà executada per la 
Brigada Municipal d’Obres, en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar el present acord a la Brigada Municipal d’Obres.

3.2.3. Instal·lació pilones retràctils al carrer Pau Casals, 95.

Fets

1. La Prefectura de la Policia Local, va efectuar una proposta sobre la necessitat 
d’eliminar un estacionament en línia, així com instal·lar tres pilones retràctils 
al carrer Pau Casals, 95, al costat dret segons el sentit de la marxa i a 
continuació del gual existent, amb motiu de la problemàtica existent 
actualment amb els vehicles que surten del gual mencionat alhora de 
maniobrar, ja que es troben just al davant d’una zona reservada de càrrega i 
descàrrega que fa servir el centre escolar.

2. El 25 de gener de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us públic 
haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci perillosa la lliure 
circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en que no sigui instal·lat 
directament per l’administració municipal, serà requisit imprescindible l’obtenció 
del permís o llicencia corresponent.

2. L’autoritat o òrgan municipal corresponent determinarà els emplaçaments en que 
es puguin efectuar aquest tipus d’instal·lacions.
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3. El mobiliari urbà que s’instal·li haurà d’estar homologat o certificat. A aquests 
efectes, l’òrgan municipal corresponent dictarà les normes tècniques i requisits que 
hagin de tenir.”.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Eliminar un estacionament en línia al carrer Pau Casals, 95, al costat dret 
segons el sentit de la marxa i a continuació del gual existent, i instal·lar tres 
pilones retràctils al seu lloc, tal com s’indica en l’informe tècnic i croquis emès 
per la Policia Local.

Aquestes es reforçaran amb una marca longitudinal continua de color groga 
paral·lela a la vorada.

2. La instal·lació de les pilones i pintura vial serà executada per la Brigada 
Municipal d’Obres, en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

3.2.4. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 
2022/371).

Fets

1. El 17 de desembre de 2021, amb núm. de registre d’entrada 2021/21562 i 
registre Policia Local 2021/1336, el senyor DADES PROTEGIDES, sol·licita  
habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres de 15 metres lineals, al 
carrer DADES PROTEGIDES.

2. El 25 de gener de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, emet informe el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol III, capítol 7 i articles 60 i 61:

Article 60:
“1. Amb la finalitat de deixar o recollir persones i carregar o descarregar coses, es 

podran reservar zones expressament habilitades per a vehicles comercials 
mitjançant la corresponent senyalització horitzontal i/o vertical, la ubicació de les 
quals es farà en aquells espais que l’autoritat municipal consideri mes idònies per 
no destorbar la lliure circulació de vehicles. L’estacionament en aquests espais serà 
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permès exclusivament pel temps que l’usuari destini a operacions de carrega i 
descarrega, sempre i quan no superi la limitació senyalitzada.

2. En aquestes zones també podran detenir-se els vehicles que realitzin regularment 
servei públic de viatgers i, fora del període fixat per a les tasques de carrega i 
descarrega, igualment vehicles particulars en situació de parada la qual no excedeixi 
dels dos minuts ja que, en cas contrari, es consideraria estacionament el qual esta 
prohibit en aquestes zones.”.

Article 61:
“Les operacions de carrega i descarrega es duran a terme d’acord amb les normes 
següents:

a) L’estacionament del vehicle comercial es realitzarà dins de la zona i horaris 
senyalitzats. Queda prohibit realitzar operacions de càrrega i descàrrega de 22.00 
a 07.00 hores, excepte autorització expressa.

b) El vehicle haurà d’estacionar-se de la forma mes idònia per la seva comesa, de 
manera que no obstaculitzi la circulació ni representi cap perill i, com a norma 
general, s’observin les normes relatives a parades i estacionaments.

c) Les mercaderies objecte de la carrega i descarrega no es dipositaran a la via publica, 
llevat autorització expressa, sinó que es traslladaran directament del vehicle a 
l’edifici i viceversa, pel costat mes proper a la vorera.

d) Les operacions de carrega i descarrega trigaran el temps mínim indispensable. Es 
prohibeix l’estacionament de vehicles en cas d’inactivitat.

e) Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer amb les degudes precaucions 
per a evitar molèsties innecessàries i amb l’obligació de deixar neta la via publica.”.

Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar, al senyor DADES PROTEGIDES, habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega per obres de 15 metres de llargària al carrer DADES PROTEGIDES, per 
tal de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega als vehicles i camions.

Prescripcions:

1) Es senyalitzarà de la manera següent:
 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 

indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.
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 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de 
sota amb la següent inscripció de dies i horari que ha de ser vigent.

 La senyalització horitzontal, serà amb pintura de color groc homologada 
per a ús en vies públiques.

 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de 
posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

 Aquesta zona de càrrega i descàrrega particular es col·locarà a la vorera 
on es portarà a terme la construcció del referit edifici i comprendrà,  
aproximadament, la totalitat  de la seva façana.

2) La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà tres (3) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat  de 08.00 a 18.00 hores, 
de dilluns a divendres.

3) Es generarà amb posterioritat, per part de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la corresponent liquidació de la taxa originada 
segons l’Ordenança fiscal aplicable 10.6.

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa d’entrada de vehicles –reserva de 
càrrega i descàrrega– a nom DADES PROTEGIDES, per un import total de 
1.224,00 €. S’adjunta annex I.

3. Notificar el present acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

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

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el 
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi 
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si 
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar 
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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. 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.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Esports:

4.1.1. AMPA Escola Enric Tatché i Pol, subvencions esportives 2021.

Fets

1. El 26 d’octubre de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 1761, es va aprovar la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes i activitats esportives d’entitats sense ànim de 
lucre a Ripollet per l’any 2021, publicat al BOPB de 3 de novembre de 2021.

2. El 21 de desembre de 2021, l’entitat AMPA ESCOLA ENRIC TATCHÉ I POL, 
mitjançant instància amb número de registre d’entrada 2021-21756, va 
sol·licitar que s’acceptés la presentació de documentació per a sol·licitud de 
subvencions, per a projectes i activitats esportives d’entitats i associacions 
sense ànim de lucre per l’any 2021, tot i no ser presentada en el termini 
establert per la convocatòria degut a motius organitzatius de la pròpia 
entitat.

3. L’apartat número 12 de la convocatòria (Termini, forma i lloc de presentació 
de les sol·licituds de la convocatòria) diu literalment:
“Les sol·licituds s’han de presentar en un termini màxim 20 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la última publicació de la convocatòria. Qualsevol sol·licitud 
presentada fora del termini indicat no serà admesa.”.

4. La convocatòria va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, amb número CVE 202110130640, de 3 de novembre de 2021 i, en 
conseqüència, el darrer dia per a la presentació de sol·licituds va ser l’1 de 
desembre de 2021.

5. De conformitat amb tot allò exposat anteriorment, la comissió avaluadora 
de subvencions per a projectes i activitats esportives d’entitats i associacions 
sense ànim de lucre per l’any 2021, informa negativament sobre l’acceptació 
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de la sol·licitud de l’entitat AMPA ESCOLA ENRIC TATCHÉ I POL, de 
subvencions per a projectes i activitats esportives d’entitats i associacions 
sense ànim de lucre per l’any 2021.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu 
reglament de desenvolupament aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

2. Les  disposicions de  la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL).

3. El  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel que s’aprova el text refós de 
la Llei municipal de Catalunya.

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet –BGS, 
aprovades en sessió plenària, de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, de 27 de setembre de 2018.

5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 –PLA-. El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, va ser aprovat en sessió plenària, de 27 de 
desembre de 2018, i es va publicar l’edicte en el BOPB, de 4 de gener de 
2019.

6. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i els organismes autònoms, 
aprovades en sessió plenària, de 27 de desembre de 2018. Amb data de la 
publicació de l’edicte en el BOPB, de 7 de gener de 2019.

7. La convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes i activitats esportives d’entitats sense ànim de 
lucre a Ripollet per l’any 2021, aprovada per Decret d’Alcaldia 2021/1761, de 
26 d’octubre, i es va publicar en el BOPB, de 3 de novembre de 2021.

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

ACORDS

1. Denegar, la sol·licitud de l’entitat AMPA ESCOLA ENRIC TATCHÉ I POL de 
subvencions, per a projectes i activitats esportives d’entitats i associacions sense 
ànim de lucre per l’any 2021.

2. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA ESCOLA ENRIC TATCHÉ I POL.
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3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós 
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el 
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi 
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del 
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

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

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

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

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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