
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 2022/38
Caràcter: ordinària
Data: 2 de novembre de 2022
Horari: 10.13 a 10.25 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Absents:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària
i Sr. Joan Méndez Martínez interventor

Desenvolupament de la sessió:

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

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents:  
2022.2.00029082.000, 2022.2.00029083.000, 2022.2.0000545R, 
2022.2.0000546R, 2022.2.00029100.000 i 2022.2.00029102.000.

2.1.2. Imposició de sancions per infracció tributaria i liquidació d’interessos de 
demora per declaració extemporània.

2.1.3. Depuració del Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovar la signatura del Conveni de pràctiques de Comunicació de les 
Organitzacions.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestacions socials econòmiques, en concepte de desplaçaments en 
transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal 
de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/5714).

3.1.2. Prestacions socials econòmiques, en concepte de despeses per odontologia, 
oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat c.2) i per a l’escolarització a 
l’educació infantil (punt 3.2 apartat e.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal 
de prestacions socials (exp. 2022/6567).

3.1.3. Acceptació recurs econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022, 
promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, codi 22/y/322757.

3.2. Inclusió:

3.2.1. Acceptació subvenció del fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF) AG-
2020-Call-03.

3.3. Salut Pública:

3.3.1. Justificació de la subvenció a favor de l’Associació contra el Càncer, pel 
Projecte “lluita contra el càncer 2021 a Ripollet”.
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3.4. Seguretat i Proximitat:

3.4.1. Instal·lació de pilones i trasllat d’estacionaments de motocicletes a la 
rambla Sant Jordi.

3.4.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/6794).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Amics del Teatre 
per a l’exercici 2021.

4.1.2. Aprovació del Conveni de concessió directa d’una subvenció a l’entitat 
Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), per portar a terme 
la programació estable professional de la temporada 2022-2023 al Teatre 
Auditori de Ripollet.

4.2. Esports:

4.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 (ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET).

4.2.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat AMPA IES LLUIS COMPANYS, per a activitats esportives.

4.2.3. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les assistències 
tècniques corresponents al projecte de la segona fase del poliesportiu.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Baixa gual (exp. 2021/1314).

5.1.2. Baixa gual (exp. 2022/5564).

5.1.3. Baixa gual (exp. 2022/5565).

5.1.4. Baixa gual (exp. 2022/5566).
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5.1.5. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació de la nau industrial (exp. 
2021/4923).

5.1.6. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres (exp. 2022/1708).

5.1.7. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 10 habitatges, 10 places aparcament i 4 trasters (exp. 
2019/3230).

5.1.8. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar (exp. 2019/3237).

5.1.9. Autorització modificació llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/794).

Urgència:

6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Licitació contracte d’obres de remodelació del parc 1r. de Maig.

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

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/37, de 25 d’octubre.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 
2022.2.00029082.000, 2022.2.00029083.000, 2022.2.0000545R, 
2022.2.0000546R, 2022.2.00029100.000 i 2022.2.00029102.000.

Fets

1. El 18 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació a 
l’entitat AMPA Escola Francesc Escursell, amb NIF G60171881, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:
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Programa 1: 2.029,64 €

2. El 18 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació 
per l’import total de 30.400,81 €, a càrrec de la partida pressupostària 301-
2311-46100 “Aportació Diputació programa teleassistència” del vigent 
Pressupost.

3. El 18 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació a 
l’entitat AMPA IES LLUÍS COMPANYS, amb NIF G08852584, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

 Programa 1: 2.931,70 €
 Programa 4: 500,00 €
 Programa 7: 431,24 €

4. El 18 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació a 
l’entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET, amb NIF G59735969, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

 Programa 2: 375,00 €
 Programa 3: 1.726,79 €
 Programa 4: 500,00 €
 Programa 5A: 362,60 €
 Programa 5B: 362,60 €
 Programa 5C: 362,60 €
 Programa 5D: 217,56 €
 Programa 5E: 217,56 €
 Programa 5F:217,56 €
 Programa 6: 142,50 €
 Programa 7: 979,02 €

5. L’11 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació per 
import de 450,00 €, corresponent al 20 % restant, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48002., a  l’entitat la GRESCA, amb NIF G61125449.

6. El 18 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va  autoritzar, disposar la 
despesa i reconèixer l’obligació, a càrrec de la aplicació pressupostària 
602.342.48000 corresponent a l’exercici 2022, dels imports que es 
relacionen a continuació, perquè algunes AMPA i entitats van rebre una 
bestreta del 50 % de la subvenció, en règim de concurrència competitiva 
2020, per a activitats esportives:
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PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET:

 Import atorgat: 1.831,45 €
 Import justificat: 2.718,30 €
 Import obligació: 1.359,15 €
 Import bestreta: 915,73 €
 Import revocació: 472,30 €
 Import pendent de pagament: 443,42 €

7. El 21 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va aprovar la relació de les 
factures, a càrrec del Pressupost de l’exercici en curs, que figuren incloses en 
la relació d’obligacions núm. 2022.2.0000554R, de 19 d’octubre de 2022, 
per un import total de 117.372,54 €.

8. Resten pendent d’aprovació les operacions comptables, següents:

Núm. operació comptable Import Data
2022.2.00029082.000 2.029,64 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029083.000 30.400,81 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.0000545R 3.862,94 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.0000546R 5.463,79 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029100.000 450,00 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029102.000 443,42 € 24 d’octubre de 2022
2022.2.0000547R 117.372,54 € 24 d’octubre de 2022
Total 160.023,14 €

9. Fetes les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta cap 
deute dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions aprovades.

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial 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. 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.
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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, publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les operacions comptables següents:

Núm. operació comptable Import Data
2022.2.00029082.000 2.029,64 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029083.000 30.400,81 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.0000545R 3.862,94 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.0000546R 5.463,79 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029100.000 450,00 € 21 d’octubre de 2022
2022.2.00029102.000 443,42 € 24 d’octubre de 2022
2022.2.0000547R 117.372,54 € 24 d’octubre de 2022
Total 160.023,14 €

2. Ordenar el pagament a càrrec del Pressupost de l’exercici en curs de les 
operacions comptables del punts anteriors.

2.1.2. Imposició de sancions per infracció tributària i liquidació 
d’interessos de demora per declaració extemporània.

Fets

1. El 4 d’octubre de 2022, l’Agència Tributària, va comunicar notificació d’acord 
d’imposició de sanció, per infracció tributària núm. de liquidació 
A0820422500114536, per un import de 216,57 €, del model 111, període 5 
de l’exercici 2021.

El 23 de juny de 2022, l’Ajuntament de Ripollet, va rebre proposta de 
liquidació del model 190 de l’exercici 2021, per un import de 412,50 €, 
diferència entre la quantia declarada en el resum anual per les retencions 
practicades (model 190) i els ingressos efectivament realitzats, mitjançant 
les autoliquidacions periòdiques (model 111), ingressant per part de 
l’Ajuntament de Ripollet la declaració complementària dels 412,50 €, el 5 de 
juliol de 2022.

El 7 de setembre de 2022, l’AEAT, va notificar la iniciació d‘un procediment 
sancionador, i al mateix temps el 8 de setembre de 2022, es van presentar 
al·legacions per part de l’Ajuntament a l’AEAT, desestimades en la notificació 
de 4 d’octubre, amb núm. de referència 2022RSC17900206JG.
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2. L’11 d’octubre de 2022, l’Agencia Tributaria, va notificar la liquidació núm. 
A0820422510003657 d’interessos de demora, per declaració extemporània 
del model 111 del període 5 de l’exercici 2021, per un import de 16,06 €.

3. El 28 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Ripollet, va rebre de l’AEAT 
notificació d’iniciació d’ un procediment sancionador, per presentar fora de 
termini el model 180 de l’exercici 2021, l’1 de setembre de 2022, es van 
presentar al·legacions per part de l’Ajuntament a l’AEAT, desestimades en la 
notificació de 4 d’octubre, amb núm. de referència 2022RSC17900180EG.

4. El 4 d’octubre de 2022, l’Agència Tributària, va comunicar notificació d acord 
d’imposició de sanció, per infracció tributària núm. de liquidació 
A0820422500114459, per un import de 90 €, per la presentació fora de 
termini del model 180 de l’exercici 2021.

Fonaments de dret

1. Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, BOE de 18 de 
desembre de 2003). Article 29.

2. Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(Llei 39/2015, de 1 d’octubre, BOE de 2 d’octubre de 2015).

El 18 d’octubre de 2022, el tresorer accidental, va emetre informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït literalment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament de les 
següents liquidacions, per imposició de sanció per infracció tributaria i liquidació 
d’interessos de demora, per presentació fora de termini i que aniran carregats a 
les partides pressupostaries següents de l’exercici 2022:

306,57 €, a la partida 502 920 22900 despeses imprevistes.
  16,06 €, a la partida 501 935 35200 interessos de demora.

 Liquidació núm. A0820422500114536, sanció per infracció tributària 
corresponent al  període 5 de l’exercici 2021,  model 111. Import sanció: 
216,57 euros.
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 Liquidació núm. A0820422500114459, sanció per infracció tributària 
declaració informativa exercici 2021, model 180. Import sanció: 90,00 
euros.

 Liquidació núm. A0820422510003657, interessos de demora per declaració 
extemporània, corresponent al període 5 de l’exercici 2021, model 111.

Període dies des de fins
21.06.2021/05.07.2022

Número de dies tipus d’interès quota base
379        3.750 %    412,50 €

Import interessos de demora: 16,06 euros

2. Els pagaments d’aquestes sancions i interessos de demora, es faran amb el 
document model 002, adjunt per a cadascuna d’elles en l’expedient 2022/6467.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

2.1.3. Depuració del Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM).

Fets

1. El 29 de setembre de 2022, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, va proposar a l’ Ajuntament de Ripollet, realitzar una depuració 
del Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per tal que 
s’ajusti a la realitat cobratòria per l’ exercici 2023.

2. La depuració periòdica del Padró de l’IVTM, eliminant els vehicles que no 
circulen, es necessària per evitar l’ inclusió en els pressupostos municipals de 
crèdits que es coneix amb antelació que resultaran incobrables.

3. Aquesta depuració consisteix en eliminar del Padró els vehicles que 
compleixen els requisits següents:

 S’hagi aprovat definitivament el crèdit incobrable que faci referència al 
vehicle en qüestió.

 El subjecte passiu haurà de ser desconegut en el municipi de Ripollet.
 El subjecte passiu no ha de figurar inscrit al padró municipal d’habitants 

de Ripollet.
 El vehicle tingui una antiguitat igual o superior a 10 anys.
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 El vehicle no hagi passat la Inspecció tècnica de vehicles, o que aquesta 
hagi caducat.

 El vehicle no tingui assegurança vigent.

4. L’Organisme de Gestió Tributaria, ens indica que: “Tal com indica el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, si es volgués efectuar en 
relació a aquests vehicles depurats del Padró, la transferència, caldria 
acreditar prèviament, davant la Prefectura de Trànsit, el pagament del rebut 
de l’ IVTM de l’exercici anterior. A aquest efecte, en els casos en que el 
subjecte passiu o un tercer, vulguin satisfer l’ import d’ un rebut de l’ IVTM 
que hagi estat depurat, l’oficina de recaptació de l’ORGT, practicarà una única 
liquidació corresponent als anys no prescrits d’ aquest vehicle”.

Fonaments de dret

Nota interna 1/2005, Diputació de Barcelona (intranet ORGT)
De Servei de Tributs generals i Taxes, i Servei d’Organització i Inspecció de Serveis
A Serveis centrals i perifèrics
Assumpte: Depuració padrons IVTM
Data: 2 de març de 2005
Modificació: 14 de setembre de 2007 i 15 d'abril de 2011

El 21 d’octubre de 2022, el tresorer accidental, va emetre informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït literalment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a 
efectuar la depuració del Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM), amb efectes des de l’any 2023, segons relació que consta incorporada en 
l’expedient administratiu, que comença per Aluminios y Reformas Bellhogar, SL  
i finalitza per DADES PROTEGIDES.

2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

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

Codi Segur de Validació ad31d3bb43f5485091f81833ad71204c001

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

11
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2.2. Persones:

2.2.1. Aprovar la signatura del Conveni de pràctiques de Comunicació de 
les Organitzacions.

Fets

1. L’Ajuntament de Ripollet, té formalitzat el Conveni marc amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores, formalitzant els 
corresponents convenis específics amb els alumnes.

2. En 24 d’octubre de 2022, la tècnica mig de Recursos Humans, va informar 
favorablement, en relació a l’aprovació del Conveni de pràctiques de 
Comunicació de les Organitzacions de la Sra. DADES PROTEGIDES, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

3. El 20 d’octubre de 2022, el coordinador de Mitjans de Comunicació, Sr. 
DADES PROTEGIDES, va emetre la memòria en relació amb el conveni, 
incorporada en l’expedient administratiu.

4. Aquest conveni, no suposa en cap cas una relació laboral entre l’alumne i 
l’Ajuntament, així com tampoc una contraprestació econòmica per l’alumnat 
o el centre docent per poder dur a terme aquest conveni.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

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

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

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

5. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, per la qual es regula la formació en 
centres de treball.
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6. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
de Persones, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la signatura del Conveni de pràctiques de Comunicació de les 
Organitzacions de la Sra. DADES PROTEGIDES, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb una durada de 300 hores, a partir del 2 de novembre de 2022 i 
fins el 10 de febrer de 2023.

2. Les pràctiques es realitzaran sota la tutoria del coordinador de Mitjans de 
Comunicació, Sr. DADES PROTEGIDES, segons les condicions establertes a 
l’esmentat conveni.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestacions socials econòmiques, en concepte de desplaçaments en 
transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’Annex 3 del Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/5714).

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 
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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, que va ser 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB de 8 d’agost de 2022. 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 
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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 definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP, que va ser modificat i publicat 
íntegrament en el BOPB de 8 d’agost de 2022.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’Annex 3 del 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, a 
favor de les persones interessades següents, per un import total de 18.281,75 €:

Ajut Exp. social NIF Nom Factures Import
71204 2018/224 ***7057** DADES PROTEGIDES 4-001006

4-001066
4-001119
4-001175
4-001257
4-001325
4-001375
4-001456

4.840,00 €

71205 2004/046 ***0242** DADES PROTEGIDES 4-001005
4-001067
4-001118 
4-001176
4-001256
4-001326
4-001376

6.300,00 €

71206 2003/303 ***7372** DADES PROTEGIDES 4-001007
4-001068
4-001117
4-001177
4-001255
4-001327
4-001377

6.217,75 €
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71207 2011/123 ***0072** DADES PROTEGIDES 2022-013 924,00 €

18.281,75 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per import de 18.281,75 €, a favor 
dels anteriors beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48007 ajuts transport adaptat, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament als endossataris següents, per un import total de 
18.281,75 €, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48007 ajuts transport 
adaptat, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022:

Ajut Exp. social NIF Endossatari Factures Import
71204 2018/224 A62867098 Transportes Sanitarios Agerid, SA 4-001006

4-001066
4-001119
4-001175
4-001257
4-001325
4-001375
4-001456

4.840,00 €

71205 2004/046 A62867098 Transportes Sanitarios Agerid, SA 4-001005
4-001067
4-001118
4-001176
4-001256
4-001326
4-001376

6.300,00 €

71206 2003/303 A62867098 Transportes Sanitarios Agerid, SA 4-001007
4-001068
4-001117
4-001177
4-001255
4-001327
4-001377

6.217,75 €

71207 2011/123 36932696D DADES PROTEGIDES 2022-013 924,00 €

18.281,75 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
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3.1.2. Prestacions socials econòmiques, en concepte de despeses per 
odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat c.2) i 
per a l’escolarització a l’educació infantil (punt 3.2 apartat e.1) de l’Annex 
3 del Reglament municipal de prestacions socials (exp. 2022/6567).

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, que va ser 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB de 8 d’agost de 2022. 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.

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

Codi Segur de Validació ad31d3bb43f5485091f81833ad71204c001

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

11
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP, que va ser modificat i publicat 
íntegrament en el BOPB de 8 d’agost de 2022.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat 
c.2) i per a l’escolarització a l’educació infantil (punt 3.2 apartat e.1) de l’Annex 
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3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
Ripollet, a favor de les persones interessades següents, per un import total de 
663,75 €:

Ajut Exp. social NIE/NIF Nom Factures Import
71214 2007/429 ****1782* DADES PROTEGIDES 202100773, 

202100824
300,00 €

71215 2016/395 ***0645** DADES PROTEGIDES 01-2022,
02-2022,
03-2022

363,75 €

663,75 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per import de 663,75 €, a favor 
dels anteriors beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 663,75 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022:

Ajut Exp. social NIF Endossatari Factures Import
71214 2007/429 ****1782* DADES PROTEGIDES 202100773, 

202100824
300,00 €

71215 2016/395 B61836110 Centre d’Educació 
Infantil de Ripollet, SL 

01-2022,
02-2022,
03-2022

363,75 €

663,75 €

4. Notificar aquest acord als endossatari.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

3.1.3. Acceptació recurs econòmic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
2022, promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, codi 
22/y/322757.

Fets

1. El 23 de desembre de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar 
la convocatòria del Catàleg de 2022 del Pla de concertació, Xarxa de Govern 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclòs en el Catàleg de Serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador.

2. El 28 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’atorgament dels 
recursos sol·licitats del Catàleg 2022 del Pla de concertació, Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.
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3. Un dels recursos atorgats per l’àrea del Serveis Socials, és el recurs econòmic 
“promoció i prevenció en l’àmbit de la infància i l’adolescència”, amb el Codi 
22/Y/322757, per un import de 4.399,77 €.

4. Aquest recurs ajudarà a fer front a part de les despeses d’accions dutes des 
de l’àmbit dels Serveis Socials de Ripollet.

5. La justificació la subvenció atorgada és de 4.399,77 € i l’Ajuntament ha de 
cofinançar com a mínim el 15 %, serà a càrrec de la partida pressupostària 
307-337-226992 “Joves i Salut Mental” del Pressupost vigent.

Fonaments de dret

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

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

3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

El 20 d’octubre de 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït 
literalment.

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

ACORDS

1. Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals 2022 “promoció en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència” Codi 22/Y/322757, per import de 4.399,77 €.

2. Establir que les despeses imputades a la justificació d’aquest recurs, seran a 
càrrec de de l’aplicació pressupostària 307-337.226992 “Joves i Salut Mental” 
del Pressupost vigent.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a través del Portal de 
tràmits.
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3.2. Inclusió:

3.2.1. Acceptació subvenció del fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF) 
AG-2020-Call-03.

Fets

1. El fons d’Asil, Migració i integració (AMIF), té l’objectiu de promoure 
l’eficàcia de la gestió dels fluxos migratòria, així com l’enfortiment i 
desenvolupament d’una política comú en matèria d’asil i d’immigració, 
respectant plenament els drets i principis consagrats en la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea.

2. AMIF es gestiona, conjuntament, per la Comissió Europea i els estats 
membres, a través de l’aprovació de programes estratègics plurianuals 
nacionals que dins de tots el període de finançament.

3. El fons d’Asil, Migració i Integració recolza aquelles actuacions destinades a 
aconseguir els següents objectius específics comuns:

 Reforçar i desenvolupar tots els aspectes del sistema europeu comú 
d’asil, inclosa la seva dimensió exterior.

 Donar suport cap a la migració legal cap als Estats membres de 
conformitat amb les seves necessitats econòmiques i socials, com les 
necessitats dels seus mercats de treball, protegint a la vegada la 
integritat dels sistemes d’immigració dels Estats membres i fomentar la 
integració efectiva dels nacionals dels tercers països.

 Desenvolupar estratègies de retorn equitatives i eficaces als Estats 
membres que contribueixen a la lluita contra la immigració il·legal, fent 
força en la sostenibilitat del retorn i la readmissió efectiva en els països 
d’origen i de trànsit.

 Augmentar la solidaritat i el repartiment de responsabilitats entre els 
Estats membres, en particular cap els més afectats per fluxos de migració 
i asil, també mitjançant la cooperació pràctica.

4. El 8 de febrer de 2022, es va rebre transferència en concepte de subvenció 
del Programa AMIF-2020-AG-Call-03, corresponent al fons d’Asil, Migració 
i Integració, per import de 10.169,28 €.

5. S’ha d’acceptar aquesta subvenció, donada de manera directa, per ajudar a 
fer front a part de les despeses en matèria d’asil, migració i integració.
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6. Les despeses que es justificaran amb aquesta subvenció atorgada seran:

Concepte Partida Import
Acollida persones immigrades 305-2314-227991 10.169,28 €

Fonaments de dret

1. Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of de Council 
of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund2 
(“The AMIF Regulation”).

2. Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council 
of 16 April laying down general provisions on the Asylum, Migration and 
Integration Fund and on the instrument for financial support for police 
cooperation, preventing and combating crime, and crisis management3 
(“The Horizontal Regulation”).

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

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, règim jurídic de les administracions públiques.

El 20 d’octubre de 2022, per la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Inclusió, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acceptar la subvenció atorgada de forma directa, pel fons d’Asil, Migració i 
Integració (AMIF), AG-2020-Call-03, per import de 10.169,28 €.

2. Establir que les despeses imputades a la justificació d’aquest recurs, seran a 
càrrec de de l’aplicació pressupostària 305-2314-227991 “Acollida Persones 
Immigrades”, del Pressupost vigent.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Notificar aquest acord a la Comissió Europea de Barcelona, passeig de Gràcia, 
90, 08008 Barcelona.
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3.3. Salut Pública:

3.3.1. Justificació de la subvenció a favor de l’Associació contra el Càncer, 
pel Projecte “lluita contra el càncer 2021 a Ripollet”.

Fets

1. El 28 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar l’atorgament 
d’una subvenció nominativa per import de 1.500 € euros, a favor de 
l’Associació Contra el Càncer, que representa el 50 % de l’import 
pressupostat per al desenvolupament de les activitats pel projecte “Lluita 
contra el càncer 2021 a Ripollet”, per un import de 3.000 €.

2. El 18 d’octubre de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ripollet i l’Associació contra el Càncer de l’any 2021.

3. L’11 de febrer de 2021, es va procedir al pagament de la bestreta, pel 80 % 
de la subvenció atorgada, per un import de 1.200 €.

4. El 22 de març de 2022, amb registre d’entrada 2022/4594, l’Associació 
contra el Càncer, va presentar tota la documentació justificativa i la memòria 
tècnica, de les activitats de l’any 2021,  per import de 7.851,26 € del qual 
s’imputa al projecte “Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet” la quantitat de 
3.000 €.

5. Revisada la documentació justificativa presentada, aquesta és acord amb tot 
allò que s’estipula al Conveni de col·laboració signat el 18 d’octubre de 2021, 
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. S’ha de fer el pagament del 2 0% pendent de la subvenció atorgada, per un 
import de 300 €.

Fonaments de dret

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

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

El 25 de maig de 2022, la coordinadora de Drets Socials, va emetre informe, el 
qual el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.
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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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
de Salut Pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Donar conformitat a la documentació justificativa econòmica i tècnica 
presentada per l’Associació contra el Càncer, pel projecte “Lluita contra el càncer 
2021 a Ripollet”, perquè compleix amb allò que s’estableix al Conveni signat 
entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT el 18 d’octubre de 2021.

2. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’Associació contra el 
Càncer, amb NIF G28197564, per un import total de 7.851,26 €, del qual 
s’imputa al projecte “Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet” la quantitat de 
3.000 €.

3. Reconèixer l’obligació per import de 300 €, quantitat corresponent al 20 % 
de la subvenció i que resta pendent de cobrament,  a favor de l’Associació contra 
el càncer, pel projecte “Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet”, que anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 303-311-48000 “Subvenció Associació Lluita 
Contra el Càncer”.

3.4. Seguretat i Proximitat:

3.4.1. Instal·lació de pilones i trasllat d’estacionaments de motocicletes a 
la rambla Sant Jordi.

Fets

El 19 d’octubre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
relatiu a la instal·lació de pilones retràctils al costat oposat on s’ubiquen les 
zones de càrrega i descàrrega, anul·lant d’aquesta manera l’estacionament de 
motocicletes existent als núm. 47, 76 i 94, i traslladant-los als núm. 49, 78 i 
96, respectivament, de la rambla Sant Jordi, amb motiu de les dificultats que 
tenen els autobusos en circular per aquesta via en arribar als punts indicats 
anteriorment, normalment pels camions de repartiment que sobresurten dels 
estacionaments als punts habilitats.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, estableix en el 
seu títol I, capítol 5 i article 14, el següent:
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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, pilones retràctils al costat oposat on s’ubiquen les zones de càrrega 
i descàrrega, als núm. 47, 76 i 94 de la rambla Sant Jordi.

Eliminar els estacionaments de motocicletes existents als núm. 47, 76 i 94 i 
traslladar-los als núm. 49, 78 i 96, respectivament, de la rambla Sant Jordi, amb 
motiu de les dificultats que tenen els autobusos en circular per aquesta via en 
arribar als punts indicats anteriorment, tal com s’indica en l’informe tècnic emès 
per l’Inspector cap de la Policia Local.

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

3. Notificar aquest acord a la Brigada Municipal d’Obres.

3.4.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/6794).

Fets

El 27 de maig de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, va presentar instància, 
amb núm. de registre d’entrada 9580 i 716 al registre de la Policia Local, en la 
qual va sol·licitar autorització d’una zona de càrrega i descàrrega d’obres de 15,00 
metres lineals, al DADES PROTEGIDES.

Fonaments de dret

L’Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, estableix en el 
seu títol III, capítol 7 i articles 60 i 61, el següent:
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“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 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 carrega i descarrega 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 carrega i descarrega s’hauran de fer amb les degudes 
precaucions per a evitar molèsties innecessàries i amb l’obligació de deixar 
neta la via publica.”.

El 24 d’octubre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per 
reproduït literalment.
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Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar, al senyor DADES PROTEGIDES, una zona de càrrega i descàrrega 
per obres de 15,00 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.

 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).

 Que amb la finalitat de reforçar la senyalització que ens ocupa s’haurà de 
pintar el paviment existent entre aquests senyals amb la marca viària de 
color gros en forma de ziga-zaga que prohibeixi l’estacionament de 
vehicles en aquest lloc.

 Que aquesta senyalització en forma de ziga-zaga, es realitzarà 
mitjançant una línia continua de color groc, amb una amplada de quinze 
(15) centímetres, i aquesta haurà de tenir una amplada d’un (1) metre i 
cinquanta (50) centímetres respecte a la vorada, havent d’existir una 
distància entre els vèrtexs de dos (2) metres lineals, essent la seva 
longitud total de quinze (15) metres lineals.

2. La vigència d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà dos (2) trimestres, 
des del dia de la seva concessió, amb horari limitat de 08.00 a 19.00 hores, 
de dilluns a divendres i de 09.00 a 14.00 hores, els dissabtes.

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 de l’empresa Reto a la Esperanza, per un import 
total de 816,00 €. S’adjunta annex I.

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

Codi Segur de Validació ad31d3bb43f5485091f81833ad71204c001

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

11
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


3. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Amics del 
Teatre per a l’exercici 2021.

Fets

1. El 22 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/2255, es va aprovar 
una subvenció nominativa per import de 980,10 €, a favor de l’entitat Amics 
del Teatre, per tal de finançar el cost del projecte d’activitats culturals anual 
de l’any 2021, amb un pressupost de 1.222,00 €.

2. El 13 de gener de 2022, es va signar el Conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, aplicació 
pressupostària 601.334.48021.

En les clàusules primera i segona es defineix l’objecte i la finalitat de la 
subvenció. Així mateix, la clàusula vuitena estableix la forma de pagament 
de la subvenció, on s’indica el pagament del 80 % en concepte de bestreta a 
partir de la data de signatura del conveni, i la resta fins al 100 % contra 
l’aprovació de la justificació total del pressupost previst al projecte. 
Igualment, la forma de justificació i documentació requerida per formalitzar 
la mateixa queda recollida a la desena clàusula.

3. El 31 de març de 2022, van presentar mitjançant instància al Registre general 
de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2022-5025, una relació de documents 
justificatius de la subvenció, per import de 1.871,86 €.

4. Segons consta en l’informe tècnic de la cap d’unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada, es considera que l’entitat ha presentat 
tots els documents que es sol·licitaven al conveni, per a la justificació de la 
subvenció. Es considera també, que les factures i justificants que compleixen 
amb els conceptes subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el 
conveni aprovat per a l’any 2021, sumen un import total de 1.871,86 €.

5. Del total de les factures presentades, s’ha imputat al projecte el 50 % de les 
factures dels consums telefònic i d’internet presentats, ja que una part 
correspon a aquest concepte, i l’altre part, a TV de pagament. S’ha imputat 
el 100% de la factura de neteja de la sala del teatre, així com de les pancartes 
dels espectacles i mascaretes, sumant un total de de 1.293,64 €, imputables 

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

Codi Segur de Validació ad31d3bb43f5485091f81833ad71204c001

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

11
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


al projecte. El pagament d’aquestes factures s’ha efectuat per transferència 
bancària, i per això es consideren admesos i vàlids. Igualment, aquesta 
despesa és adequada a la finalitat de la subvenció atorgada, segons el 
projecte aportat per l’entitat Amics del Teatre. (consta la relació amb els 
imports imputats i els conceptes a què corresponen al full adjunt a aquest 
expedient administratiu).

Fonaments de dret

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

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

3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

9. Ordenança municipal de les bases generals reguladores de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus patronats municipals de Cultura, 
d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, el regidor delegat de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Amics del Teatre, 
amb NIF G60127586, per un import de 1.293,94 €, que supera el pressupost 
presentat per al projecte anual, i pel qual es va a aprovar una subvenció de 
980,10 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 196,02 €, corresponent al 20 % restant, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 601.334.48021.

3. Notificar aquest acord a l’entitat Amics del Teatre.

4. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

4.1.2. Aprovació del Conveni de concessió directa d’una subvenció a 
l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), per 
portar a terme la programació estable professional de la temporada 
2022-2023 al Teatre Auditori de Ripollet.

Fets

1. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de 31 de març de 2022, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de juliol de 2022 (en 
endavant l’Ordenança).

2. En aquesta Ordenança s’estableix al seu article 21 els supòsits de concessió 
directa, que implica que les subvencions es poden atorgar directament, sense 
concurrència competitiva ni publicitat prèvia, en els següents casos: quan 
estiguin consignades nominativament en el pressupost general de 
l’Ajuntament, quan l’atorgament o la quantia els imposi a l’Ajuntament una 
norma de rang legal, i amb caràcter excepcional, quan es tracti de 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la 
convocatòria pública, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (endavant, LGS). 
Aquestes raons excepcionals s’acreditaran amb un informe tècnic específic 
que motivi suficientment les circumstàncies del cas en concret, tal com 
estableix, l’article 21.c) de l’Ordenança.

3. Les activitats organitzades per l’AETMV dins del seu programa anual 
ofereixen una programació professional estable de teatre, música i dansa al 
Teatre Auditori de Ripollet, són activitats culturals en l’àmbit de les arts 
escèniques, d’interès públic i social per al municipi. El programa  que 
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presenta l’entitat  representa al municipi un fet extraordinari i singular des 
del punt de vista cultural, des de la perspectiva que contribueix a aconseguir 
un teixit associatiu consolidat en el nostre municipi implicat i compromès 
amb la vida cultural i en esdeveniments i programes que tinguin la capacitat 
d’arribar a diferents sectors i interessos de la població.

4. L’entitat AETMV va néixer amb la finalitat social de col·laboració voluntària 
i desinteressada en tasques com “agrupar gent que estima el teatre i totes 
les arts escèniques, per tal que amb el seu esforç es consolidi una 
programació estable d’espectacles a Ripollet que reflecteixi la realitat 
creativa que es fa avui a Catalunya i arreu del món. Portar la gestió de la 
programació estable del Teatre Auditori i programar activitats culturals al 
voltant de les arts escèniques, la música, el teatre, la literatura i tot allò que 
tingui relació amb la cultura interpretada des d’un punt de vista ampli i 
plural”. L’AETMV única entitat que desenvolupa aquest projecte al municipi, 
és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 
pròpia, amb NIF G60507498.

5. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
d’actuació del mandat, i d’acord amb les previsions del Pla estratègic de 
subvencions  2022-24 de l’Ajuntament de Ripollet, aprovat pel Ple de 23 de 
desembre de 2021 i publicat en el BOP de Barcelona de 31 de gener de 2022 
per al present any, des del Departament de Cultura de l’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari es vol impulsar, promoure i difondre les 
pràctiques culturals entre les ciutadanes i ciutadans de Ripollet, mitjançant 
les entitats culturals de la ciutat.

6. El 5 de juliol de 2022, l’entitat AETMV, amb registre d’entrada 2022/13597, 
va presentar el projecte per a la programació estable professional de la 
temporada 2022-2023 al Teatre Auditori de Ripollet.

7. Als efectes de l’atorgament de la subvenció de concessió directa, per raons 
d’interès públic, per import de 44.382,00 €, a AETMV es preveu al 
Pressupost de l’exercici 2022 una consignació pressupostària de l’aplicació 
pressupostària, 601.334.48001“Associació Espectadors Teatre Mercat Vell” 
per un import de 14.794,40 €, la resta de l’import d’aquest conveni per 
import de 29.587,60 €, resten condicionats a l’existència de crèdit adequat 
i suficient del Pressupost de l’exercici 2023.

8. Consta en l’expedient document comptable RC amb núm. 
2022.2.0027704.000, per un import de 14.794,40 € i la RC amb núm. 
2023.2.0000228.000, per un import de 29.587,60 € que es destinaran a la 
concessió directa d’una subvenció per raons d’interès públic per import de 
44.382,00 € a AETMV.
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9. El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant tres pagaments:

 Un primer pagament per import de 14.794,40 €, en concepte de bestreta 
de l’import concedit que s’abonarà als 30 dies de la signatura del present 
conveni, prèvia acreditació dels requisits exigits per obtenir la condició 
d’entitat beneficiària i la presentació de l’acreditació d’estar al corrent en 
el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que 
es realitzarà mitjançant la certificació expedida per l’òrgan corresponent, 
i sense perjudici d’haver d’acreditar-ho novament més endavant en cas 
d’expiració de la seva validesa (6 mesos des de la data d’expedició).

 Un segon pagament de 20.712,00 €, que s’abonarà al finalitzar el primer 
trimestre, prèvia justificació de l’import de la primera bestreta, i un últim 
pagament de 8.875,60 €, que es lliuraran un cop finalitzat el projecte 
subvencionat i una vegada presentada la justificació final. Segons recull la 
clàusula setena del conveni.

 La necessitat de la bestreta ve motivada perquè l’entitat ha d’anar 
realitzant pagaments a mida que avança la programació de la temporada 
donant compliment amb els corresponents compromisos amb les 
diferents companyies artístiques.

10. El 3 d’octubre de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe 
favorable a l’aprovació de la concessió directa, i aprovació del conveni amb 
l’entitat AETMV, el qual consta incorporat en l’expedient.

Fonaments de dret

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

2. 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.

3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada en 
sessió plenària de 31 de març de 2022, publicada en el BOP de Barcelona de 
12 de juliol 2022.

4. Pla estratègic de subvencions 2022-2024 de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovat pel Ple de 23 de desembre de 2021, publicat en el BOPB de 31 de 
gener de 2022.

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

6. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.
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7. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

8. La competència en matèria de relacions interadministratives i de foment, és 
de la Junta de Govern Local, segons la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 
de desembre.

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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, el regidor delegat de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció de concessió directa a l’entitat 
Associació d’Espectadors del Teatre Mercat Vell (AETMV), amb NIF G60507498, 
per un import de 44.382,00 €, destinat al Projecte programació professional de 
teatre, música i dansa al Teatre Auditori de Ripollet per la temporada 2022-
2023, de setembre 2022 a agost 2023.

2. Aprovar el text del Conveni regulador d’aquesta subvenció que es transcriu a 
continuació:

“CONVENI PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ A 
L’ASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS DEL TEATRE DEL MERCAT VELL DE RIPOLLET, 
PER PORTAR A TERME LA PROGRAMACIÓ ESTABLE PROFESSIONAL DE LA 
TEMPORADA 2022-2023, AL TEATRE AUDITORI DE RIPOLLET

En la ciutat de Ripollet, a la seu de l’Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, 2, 
el______________

REUNITS
D’una banda,

El senyor Jose Maria Osuna López, amb domicili a aquests efectes al municipi de 
Ripollet, carrer Balmes, 2, actua en la seva qualitat d’alcalde de l’AJUNTAMENT 
de Ripollet i en virtut de les competències que li són atorgades a l’article 21, 
apartat primer epígraf b) de la Llei reguladora de les bases de règim local – 
LRBRL– així com l’article 53, apartat 1er epígraf a) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya –TRLMRLC–.

En endavant l’AJUNTAMENT.

D’una altra banda,
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La Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***7857**, domiciliat al carrer DADES 
PROTEGIDES, actuant degudament acreditada, en nom i representació de 
l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell de Ripollet (AETMV), 
amb NIF G60507498, amb seu social a la plaça 11 de Setembre, 6, de Ripollet i 
inscrita al Registre d’associacions de l’Ajuntament de Ripollet.

En endavant AETMV.

Assistits per la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la senyora Helena Muñoz 
Amorós, qui dóna fe de l’acte d’acord amb el que preveuen els articles 92.bis a) 
de la Llei 7/1985, en relació amb el 54.1.b) del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local; l’article 173 del Reial decret 2568/1986, de 29 de 
novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i l’art. 3. 2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, del règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional.

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

EXPOSEN

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

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

III.- Que dins de les formes d'activitats de les administracions públiques el 
foment de les activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, donat 
que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a que el mencionat 
àmbit de l'activitat romandrà en el sector privat, amb l'ajuda i la col·laboració 
de l'Administració en la seva consecució, d'acord amb la filosofia orientadora del 
nostre sistema constitucional.
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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'AETMV és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, amb NIF G60507498.

VI.- Que l'entitat AETMV va ser creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 
de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està inscrita amb el 
número 14805 secció 1a al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

VII.- L'entitat AETMV té com a finalitat social la col·laboració voluntària i 
desinteressada en tasques “Agrupar gent que estima el teatre i totes les arts 
escèniques, per tal que amb el seu esforç es consolidi una programació estable 
d'espectacles a Ripollet que reflecteixi la realitat creativa que es fa avui a 
Catalunya i arreu del món. Cogestionar el teatre del Mercat Vell entre el 
consistori i l'associació. Concretament per part de l'associació, portar la gestió 
de la programació estable. Programar activitats culturals al voltant de les arts 
escèniques, la música, el teatre, la literatura i a tot allò que tingui relació amb la 
cultura interpretada des d'un punt de vista ampli i plural. Organitzar una 
programació estable triada per l'associació d'espectadors on hi prevaldran les 
representacions d'arts escèniques, sense perjudici de poder desenvolupar altre 
tipus d'activitats culturals” exclusivament dins el municipi de Ripollet, segons 
dades del departament de Justícia.

VIII.- Que a Ripollet les activitats organitzades per l’AETMV dins del seu 
programa anual, basat en oferir la programació professional estable de 
teatre, música i dansa al Teatre Auditori de Ripollet, conten amb un ampli 
interès públic dins l’àmbit cultural municipal, des de la perspectiva que 
contribueix a aconseguir la consolidació del teixit associatiu en el nostre 
municipi, per a la realització d’activitats de caire cultural que abastin el màxim 
possible de sectors i interessos de la població. És en aquest marc que aquest 
conveni contribueix a la continuïtat de la realització d’aquesta programació a 
través d’una associació local, en aquest cas l’AETMV.

IX.- Que l’AETMV per tal de portar a terme aquest programa anual de 
programació professional, sol·licita l’autorització per a l’ús del Teatre Auditori de 
Ripollet des de l’inici de temporada, el dia 1 setembre de l’any 2022 i fins a la 
finalització de la mateixa, el dia 31 d’agost de l’any 2023, segons el programa i 
calendari previst per l’entitat, preferentment dos divendres al mes.
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X.- Que el Teatre Auditori es un bé de domini públic de l’Ajuntament de Ripollet, 
qualificat com a bé d’interès cultural conforme a allò disposat a la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

XI.- L’autorització d’ús es justifica en l’interès públic de la pròpia AETMV, com a 
instrument essencial per a l’oferiment d’una programació estable de teatre, 
música i dansa a Ripollet. Aquest marc jurídic ha acreditat la seva idoneïtat en el 
temps transcorregut des de l’inici del funcionament de l’AETMV, però en la 
mesura que la programació estable en el camp cultural, del teatre, de la música 
i la dansa a Ripollet requereixen cada vegada més una major projecció a llarg 
termini, podent portar a terme una gestió professionalitzada amb més recursos 
i major eficàcia.

XII.- Que l’Ajuntament de Ripollet considera adient atorgar a l’AETMV, en base 
a l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS), una subvenció de concessió directa, per l’existència de raons d’interès 
públic i social, i essent aquesta l’única associació de la ciutat que proposa una 
programació professional estable al Teatre Auditori del Mercat Vell, que ha 
presentat el programa i pressupost detallat de la mateixa, els quals s’ajusten als 
objectius previstos.

XIII.- Que per al desenvolupament del programa d’activitats 2022-2023, 
l’AETMV ha presentat un projecte per un import total de 104.000,00 euros i 
sol·licita un import de 44.382,00 euros, en concepte de subvenció.

XIV.- Que als efectes de l’atorgament de la subvenció de concessió directa per 
raons d’interès públic es preveu al pressupost de l’Ajuntament de Ripollet una 
despesa per fomentar el projecte programació professional de teatre, música 
i dansa al Teatre Auditori de Ripollet per la temporada 2022-2023 de 
l’entitat AETMV per un import màxim de 44.382,00€, es preveu al pressupost 
de l’exercici 2022 una consignació pressupostària a l’aplicació pressupostària, 
601.334.48001,“Associació Espectadors Teatre Mercat Vell” per un import de 
14.794,40 €, la resta de l’import d’aquest conveni per import de 29.587,60 € 
resten condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost de 
l’exercici 2023.

XV.- Es interès de les parts garantir la vinculació funcional de l'entitat a les 
tasques de programació d’activitats culturals en el Teatre Auditori del municipi.

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

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

Codi Segur de Validació ad31d3bb43f5485091f81833ad71204c001

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

11
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte del present conveni és regular l’atorgament d’una subvenció de 
concessió directa a favor de l’AETMV, la qual s’haurà de destinar a l’execució del 
projecte de programació professional de teatre, música i dansa al Teatre 
Auditori de Ripollet per la temporada 2022-2023, així com l’autorització 
d’ús preferentment dos divendres al mes segons el programa i calendari previst 
per l’entitat, durant la temporada setembre 2022-agost 2023, del Teatre 
Auditori municipal, donat que a Ripollet les activitats organitzades per l’AETMV 
dins del seu programa anual, gaudeixen d’un ampli interès públic, entès aquest 
en l’àmbit cultural municipal, des de la perspectiva que contribueix a aconseguir 
un teixit associatiu consolidat en el nostre municipi per a la realització 
d’activitats de caire cultural que abastin el màxim possible de sectors i interessos 
de la població.

No obstant això, caldrà donar compliment a les mesures de seguretat vigents, 
en cas de situacions d’emergències o de la normativa vigent en el moment de la 
realització de l’activitat.

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

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

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

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

 Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu.
 Donar compliment al Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 2022-

24, aprovat en sessió plenària el 23 de desembre de 2021 amb la intenció 
d’Impulsar, promoure i difondre les pràctiques culturals entre les ciutadanes 
i ciutadans de Ripollet mitjançant les entitats culturals de la ciutat.

Tercera.- Autorització de l’ús de l’edifici del Teatre Auditori de Ripollet.
De conformitat amb allò disposat als articles 91 i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i l’article 57 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. s’autoritza l’ús per part de l’AETMV del bé de domini públic anomenat 
“Teatre Auditori”, de Ripollet, i dels béns immobles i equips que conté, conforme 
al que es disposa en aquest apartat i amb sotmetiment exprés a les estipulacions 
contingudes en el mateix.
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Aquesta autorització s’atorga de conformitat amb les següents condicions:

a) Objecte de l’autorització. Constitueix l’objecte d’aquesta autorització l’ús del 
bé de domini públic anomenat “Teatre Auditori” de Ripollet, per l’AETMV. 
L’autorització també afecta al contingut i mobiliari de dit immoble.

El mencionat immoble es troba qualificat com afectes de servei públic, de 
conformitat amb allò disposat a la LPAP, per la qual cosa li es d’aplicació la 
mateixa i les disposicions que la desenvolupen.

La present autorització no implica la cessió del domini públic ni de les 
facultats dominicals de l’ajuntament sobre aquest immoble, i s’atorga amb 
subjecció a allò disposat a la LPAP, el Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la LPAP, i el Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les 
Entitats Locals.

b) Durada. D’acord amb la sol·licitud feta per l’AETMV i en concordança amb el 
seu programa, la present autorització s’atorga per dos divendres al mes 
durant el setembre de 2022 i l’agost del 2023.

L’Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l’autorització d’ús 
abans que venci el termini establert, total o parcialment per causa d’interès 
públic. En aquest cas, s’haurà de comunicar a l’afectada a la major brevetat 
i amb la màxima antelació possible.

c) Destinació. L’immoble objecte d’aquesta autorització serà destinat a la 
celebració i desenvolupament de la programació professional de teatre, 
música i dansa presentat per l’AETMV al Teatre Auditori Municipal.

L’entitat no podrà destinar el referit immoble ni els béns mobles compresos 
en aquesta autorització a usos diferents dels mencionats en aquest apartat, 
com tampoc podrà llogar, traspassar, ni cedir a tercers, totes o parts de les 
dependències que integren l’immoble.

d) El personal responsable de l’equipament podrà procedir al tancament d’algun 
espai o tot l’equipament quan per raons climatològiques, de manteniment o 
de seguretat, consideri que existeix algun risc per a les persones o per a les 
instal·lacions.

e) L’entitat està obligada a contractar i acreditar una assegurança de 
responsabilitat civil.
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f) L’incompliment de qualsevol dels compromisos, normativa municipal o 
supramunicipal per part de l’entitat, facultarà a l’Ajuntament per resoldre la 
present autorització d’ús sense dret a indemnització.

g) L’entitat està obligada a controlar els accessos i l’aforament de l’espai o 
equipament durant el desenvolupament de qualsevol acte, complint amb tot 
moment amb les mesures de protecció i higiene.

h) L’entitat no podrà instal·lar servei de bar.

i) Aquesta autorització d’ús de l’espai no eximeix a l’entitat, si procedeix, de 
l’obtenció obligada dels permisos i/o drets d’autor que siguin d’aplicació pels 
organismes que corresponguin.

j) L’entitat està obligada a col·laborar en les tasques d’evacuació en cas 
d’emergència.

k) L’entitat està exempta de pagament, segons s’estableix la tarifa tercera, 
referent a la taxa B. Lloguer del Teatre Auditori Mercat Vell en el punt B.4, 
de l’Ordenança fiscal núm. 40.1, reguladora del preu públic per a la prestació 
de serveis culturals o de lleure.

Quarta.- Finançament de la subvenció.
L’import de la subvenció que l’Ajuntament de Ripollet concedeix a l’entitat de 
forma directa per raons d’interès públic i social per a la realització del projecte 
Programació professional de teatre, música i dansa al Teatre Auditori de Ripollet 
per la temporada 2022-2023 és de 44.382,00 €, que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48001 “Associació Espectadors Teatre Mercat Vell”:

Exercici A. pressupostària Descripció Import
2022 601-334-48001 Associació Espectadors Teatre Mercat Vell 14.794,40 €
2023 601-334-48001 Associació Espectadors Teatre Mercat Vell 29.587,60 €
Total 44.382,00 €

L’execució de la despesa de l’exercici 2023, resta subordinada a l’existència de 
crèdit suficient i adequat al Pressupost de l’exercici 2023.

Cinquena.- Lliurament de la subvenció.

El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant tres pagaments:

 Un primer pagament per import de 14.794,40 €, en concepte de bestreta de 
l’import concedit que s’abonarà als 30 dies de la signatura del present 
conveni, prèvia acreditació dels requisits exigits per obtenir la condició 
d’entitat beneficiària i la presentació de l’acreditació d’estar al corrent en el 
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compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que es 
realitzarà mitjançant la certificació expedida per l’òrgan corresponent, i 
sense perjudici d’haver d’acreditar-ho novament més endavant en cas 
d’expiració de la seva validesa (6 mesos des de la data d’expedició).

 Un segon pagament de 20.712,00 €, que s’abonarà al finalitzar el primer 
trimestre, prèvia justificació de l’import de la primera bestreta,

 i un últim pagament de 8.875,60 €, que es lliuraran un cop finalitzat el 
projecte subvencionat i una vegada presentada la justificació. Segons recull 
la clàusula setena del conveni.

La necessitat de la bestreta ve motivada perquè l’entitat ha d’anar realitzant 
pagaments a mida que avança la programació de la temporada donant 
compliment amb els corresponents compromisos amb les diferents companyies 
artístiques.

Els pagaments es faran, mitjançant transferència bancària, al compte següent:

 Entitat: Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV)
 NIF: G60507498
 Nom de l’entitat Bancària: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 Compte: ES** **** **** **** **** 4486

Sisena.- 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 setena.

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

A efectes de la subvenció regulada pel present conveni, a continuació es 
relacionen les despeses que es consideraran subvencionables per part de l’entitat 
AETMV:

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

 Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. (Cal tenir en compte que només 
s’acceptaran aquest tipus de despesa quan tingui relació amb el projecte i 
només durant el període establert).
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 Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material 
d’oficina.

 Material no inventariable.
 Despeses de lloguers: arrendaments de béns immobles, equips, vestuari.
 Despeses de difusió i publicitat.
 Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, etc.
 Despeses extraordinàries material higiènic, sanitari per cobrir les necessitats 

d’higiene i seguretat sanitària derivades de situacions d’emergències 
sanitàries.

 Treballs realitzats per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, 
activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat, serveis 
sanitaris preventius necessaris.

 Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica 
beneficiària.

 Caixets dels espectacles.
 Publicitat, treballs tècnics, SGAE, despeses de gestió de públic, lloguer oficina 

de gestió, complements de les actuacions.
 Despeses derivades de la fitxa tècnica de l’espectacle.
 Altres conceptes específics del projecte concret degudament justificats per 

l’entitat i aprovats per l’Ajuntament de Ripollet.

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

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els impostos sobre la renda;

 Sancions;
 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.

Setena.- Justificació de la subvenció.
El compte justificatiu que acrediti 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’activitat o projecte 
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subvencionat. La documentació justificativa anirà adreçada al Departament de 
Cultura i haurà de presentar-se degudament signada per qui ostenti la 
representació legal de l’entitat beneficiària.

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

1. Memòria d'actuació, on s'indicarà el compliment de les condicions 
imposades, totes les activitats per a les quals han estat necessàries i s'han aplicat 
les despeses finançades per la subvenció 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 dissetena.

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

a) Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat, amb 
identificació del proveïdor, número de document o factura, import, data 
d'emissió i data de pagament. En cas d’haver desviacions respecte el 
pressupost inicial, aquestes hauran d’estar degudament explicades.

b) Les factures originals d'aquelles despeses incorporades a la relació a la que 
es fa referència en el paràgraf anterior; així com la documentació acreditativa 
del seu pagament, que preferiblement es farà a través de transferència 
bancària des del compte corrent de la que l'entitat sigui titular.

En cas que existeixin altres ingressos o recursos que hagin finançat l'activitat, 
una liquidació total d'ingressos i despeses indicant el seu import i la procedència. 
En cap cas l'import total dels ingressos pot ser tal que superi el cost total del 
projecte subvencionat.

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

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns dels 
supòsits recollits a l'article 37 de la LGS.
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Novena.- Compatibilitat de la subvenció.
La subvenció serà compatible amb altres ajudes, subvencions, donatius, 
ingressos o recursos, procedents d'ens públics o privats, sempre que, en 
concurrència amb la subvenció regulada al present conveni, no es superi el cost 
de l'activitat subvencionada.

Desena.- Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiària, l’entitat AETMV 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.

L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social es realitzarà mitjançant de la certificació expedida per 
l’òrgan corresponent, amb anterioritat a l’aprovació del present conveni i sense 
perjudici d’haver d’acreditar-ho novament més endavant en cas d’expiració de la 
seva validesa (6 mesos des de la data d’expedició). La concurrència de la resta 
de requisits s’acreditarà a través d’una declaració responsable signada pel 
representant legal de l’entitat.

Onzena.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i en concret al 
compliment de les obligacions específiques següents:

a) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que 
fonamenta la concessió de la subvenció que es regula en el present conveni.

b) Comunicar a l'Ajuntament de Ripollet l'obtenció d'altres subvencions, ajuts 
i/o ingressos que financin una part de l'activitat subvencionada. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de 
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
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c) 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 desena.

d) 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 
setena del present conveni.

e) Adoptar les mesures de difusió, publicitat i transparència establertes a la 
clàusula dissetena del present conveni.

f) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet en tots els documents 
en que es faci publicitat de l’activitat subvencionada.

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

h) Conservar com a mínim quatre anys els documents originals justificatius de 
les despeses que hagin estat finançades total o parcialment per la subvenció.

i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Ripollet, així 
com de qualsevol altre comprovació i/o control financer que es consideri 
adequat.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a 
l’article 37 de la LGS.

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

Dotzena.- Vigència del conveni.
El període de vigència del conveni serà durant tota la temporada 2022-2023, 
això és des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023.

Tretzena.- Modificacions del conveni.
Les variacions de les condicions que no comportin modificacions substancials que 
facin necessària la formalització d’un nou conveni, s’incorporaran al text inicial 
mitjançant clàusula addicional. A falta de regulació expressa les modificacions 
substancials del contingut requerirà l’acord unànime dels signants.

Catorzena.- Causes de resolució.
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes 
legalment i, en concret:
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a) Mutu acord entre les parts.
b) Per l’expiració del termini de vigència.
c) La demora en l’inici del projecte, un cop formalitzat el conveni.
d) Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts.
e) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de 

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

al present conveni.

Quinzena.- Règim jurídic.
El règim jurídic aplicable serà l'establert en aquest Conveni, en l'Ordenança de 
les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovades en sessió plenària de data 31 de març de 2022 i publicades al BOPB 
de data 12 de juliol de 2022, en el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 
de Ripollet 2022 -2024, aprovat en sessió plenària de data 23 de desembre de 
2021 i publicat al BOPB de 31 de gener de 2022, en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en la seva normativa de desenvolupament, 
sense perjudici d'allò que s'ha fixat com a legislació estatal bàsica en els articles 
47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En matèria de patrimoni li serà d’aplicació la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, el Reial decret 1373/2009, de 28 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la LPAP, i el Reial decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats 
locals. A nivell autonòmic, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per al qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. En cas que es declari una 
situació d’emergència i comporti l’aplicació de noves mesures aprovades per les 
autoritats corresponents, es procedirà si escau a l’adequació de l’activitat a les 
mateixes o al desistiment de la celebració de la mateixa.

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.

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

Dissetena.- Publicitat i transparència.
L'entitat AETMV es compromet a fer constar la llegenda "amb el suport de 
l'Ajuntament de Ripollet" juntament amb el logotip oficial en totes les activitats, 
programes, actuacions i material divulgatiu (gràfic o electrònic) que siguin 
objecte de la subvenció.
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D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa a l’article 9 del Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 
pública, l’entitat beneficiària haurà de publicar la informació exigible conforme 
al que es disposa en l’esmentat article així com a l’article 10 del mateix cos legal.

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

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.”.

3. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 44.382,00 €, a l’entitat 
AETMV, amb NIF G60507498, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
601.334.48001 “Associació Espectadors Teatre Mercat Vell”:

Exercici A. pressupostària Descripció Import
2022 601-334-48001 Associació Espectadors Teatre Mercat Vell 14.794,40 €
2023 601-334-48001 Associació Espectadors Teatre Mercat Vell 29.587,60 €
Total 44.382,00 €

L’execució de la despesa de l’exercici 2023, resta subordinada a l’existència de 
crèdit suficient i adequat al Pressupost de l’exercici 2023.

4. Reconèixer l’obligació per import de 14.794,40 €, en concepte de bestreta de 
l’import concedit que s’abonarà als 30 dies de la signatura del present conveni, 
prèvia acreditació dels requisits exigits per obtenir la condició d’entitat 
beneficiària i la presentació de l’acreditació d’estar al corrent en el compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que es realitzarà 
mitjançant la certificació expedida per l’òrgan corresponent, i sense perjudici 
d’haver d’acreditar-ho novament més endavant en cas d’expiració de la seva 
validesa (6 mesos des de la data d’expedició).

5. Autoritzar l’ús per part de l’AETMV del bé de domini públic anomenat “Teatre 
Auditori”, de Ripollet, i dels béns immobles i equips que conté segons les 
condicions recollides al conveni.

6. Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la Informació i bon govern, 
i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern de Catalunya.
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7. Transmetre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), en compliment del que disposen els articles 17.3 b), 18 i 20 de la Llei 
38/2003, general de subvencions.

8. Notificar aquest acord a l’entitat AETMV i donar compte als Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament, als efectes escaients.

4.2. Esports:

4.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (ESCUELA FUTBOL 
BASE RIPOLLET).

Fets

1. L’entitat ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET, amb NIF G631559545, va 
presentar el model SUBV5 en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-
2022-5313 de 28/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció 
atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000), per un import de 6.238,73 €, respecte del PROGRAMA 3: 
PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN 
LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.

2. EL 26 d’octubre de 2021, per Decret d’Alcaldia 1761, es va aprovar la 
convocatòria 2021, per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 
2021 per al municipi.

3. Donat que el foment de projectes esportius, mitjançant la concurrència 
competitiva, s’emmarca dins de la voluntat de contribuir a la represa de les 
activitats esportives de la ciutat i té un interès públic i social, per poder 
contribuir d’una banda a la represa després de l’aturada provocada per la 
COVID-19 i per contrarestar les seqüeles socials de la pandèmia, es justifica 
a l’òrgan resolutori la necessitat d’alterar el límit màxim de subvenció per 
projecte, actualment establert en les Bases específiques de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i patronats 
en el 50 % de l’activitat subvencionada a, com a màxim, el 100 % de l’import 
atorgat del mencionat projecte.

4. El 31 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2355, es va atorgar la 
subvenció indicada a continuació:
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PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats 
esportives locals en lligues federades o escolars.

6.238,73 €

5. El balanç econòmic que va presentar l’entitat, està equilibrat i això com la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

6. Es van portar a terme les actuacions previstes de la manera descrita en la 
sol·licitud, i que es va complir els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació va ser correcta.

7. Segons consta a l’informe tècnic, que va emetre el cap d’unitat de Gestió 
d’Esports, un cop revisada la documentació que van presentar, es considera 
que  les factures i justificants que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables, reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de 
subvencions 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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les subvencions 
atorgades a l’entitat ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET, efectuades en el període 
entre l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació 
següent:

Import atorgat Import justificat Import obligació
Programa 3 6.238,73 € 31.870,70 € 6.238,73 €

PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS

 Import atorgat: 6.238,73 €
 Import justificat: 31.870,70 €
 Import obligació: 6.238,73 €
 Import pagament: 6.238,73 €
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2. Reconèixer l’obligació a l’entitat ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET, amb NIF 
G631559545, a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de: 

Programa 3: 6.238,73 €

3. Notificar el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

4. Comunicar aquest acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria, per al 
seu coneixement.

4.2.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat AMPA IES LLUIS COMPANYS, per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, va aprovar una 
subvenció, en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
4.687,07 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat 
AMPA IES LLUIS COMPANYS, per tal de finançar els següents programes:

 PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER 
AL MUNICIPI.

2. Tal com recull la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a activitats esportives 2020, aprovada per Junta de Govern 
Local de 30 de setembre de 2020, el pagament de les subvencions 
s’efectuarà contra la presentació de la justificació del PROGRAMA o activitat 
subvencionada. Com a mesura especial emmarcada en el Pla de xoc per la 
situació de pandèmia de la COVID-19, s’acordà realitzar una bestreta del 
50% de la subvenció.

3. El 27 de març de 2021, l’entitat va presentar, mitjançant les instàncies amb 
números de registre d’entrada 2021/4434-4435-4436, documentació 
justificativa de despeses.

4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021, es va reunir la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.
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5. Durant el procés de revisió, la comissió va considerar que calia complementar 
la documentació presentada i en data 10 de maig de 2021, es va requerir a 
l’entitat la presentació d’aquesta documentació complementària, mitjançant 
requeriment amb núm. de registre de sortida 2021/5396.

6. El 16 i 19 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant les instàncies amb núm. de registre 
d’entrada 2021/7624-7892.

7. Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment 
de la justificació i a posteriori del requeriment, es va considera que les 
factures i justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables sumen un total de 5.296,17 €, segons la relació que consta 
incorporada en l’expedient administratiu. Igualment la despesa és adequada 
a la finalitat de la subvenció atorgada.

8. El 25 de novembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant la instància amb núm. de registre 
d’entrada 2021/19984.

9. El 9 i 15 de febrer de 2022, l’entitat va presentar documentació 
complementària, mitjançant instàncies amb núm. de registre d’entrada 
2022/ 1927 i 2215.

10. El 23 de març de 2022, l’entitat va presentar documentació complementària 
requerida, mitjançant instància amb núm. de registre d’entrada 2022/4670.

11. Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa, es 
constata que existeixen algunes diferències en els següents programes 
respecte a la documentació valorada per la comissió i es corregeixen i/o 
actualitzen alguns aspectes després de les indicacions de la unitat 
d’Intervenció:

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou noves factures 
que es desglossen a continuació:
o Factura en concepte d’aparcapatinets a nom d’ANTUCO, per un 

import de 712,24 €.
o Factura en concepte de material esportiu a nom de DECATHLON, per 

un import de 49,95€ i amb una imputació al programa de 49,45 €.
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o Factura en concepte de gel hidroalcohòlic a nom de NET 1983, per 
un import de 351,75 € i amb una imputació al programa de 210 €.

o Factura en concepte de revisió i sonorització de pistes esportives i 
gimnàs a nom de SONOTECH, per un import de 863,34 €.

 En relació a les factures de Decathlon i CEVOS s’accepta l’especificació 
incorporada a les mateixes acreditatiu del seu pagament i es considera 
justificat.

 En relació a la factura de del Consell Esportiu del Vallés Occidental Sud 
(CEVOS) nº 9/2020, correspon tenir en compte l’import de 724 €, referit 
al mesos de gener a juny de l’any 2020.

 Vist el certificat emès pel proveïdor, queda justificat el pagament fora 
del termini de l’any 2020 de les factures de ELK SPORT per motius 
totalment aliens a l’Entitat.

 En conclusió, el nou import de despeses presentades del programa és 
6.090,15 €, en el que s’accepta el import de la factura de MB ESPORTS 
amb l’IVA inclòs, donada la resposta de l’Entitat al requeriment en la que 
comunica que la botiga MB ESPORTS va tancar al 2020.

 De les quals, l’import subvencionable és 5.586,40 €.
 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 

subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 2.793,20 €.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 1.923,95 € en concepte de 
bestreta de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim 
a atorgar passa a ser de 2.793,20 €.s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 5.586,40 €.
 L’aprovació de la revocació de la part de la subvenció atorgada i no 

justificada per import de 1.054,69 €.

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou noves factures 
que es desglossen a continuació:
o Factura en concepte de material esportiu a nom de NIKE, per un 

import de 11,67 €.
o Factura en concepte de dispensadors de gel manuals i de peu a nom 

de PATXI ROMERO, per un import de 473,65 € i amb una imputació 
al programa de 273 €.

 En relació a la factura de del Consell Esportiu del Vallés Occidental Sud 
(CEVOS) nº 8/2020, correspon tenir en compte l’import de 304 €., referit 
al mesos de gener a juny de l’any 2020.
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 En conclusió, el nou import de despeses presentades del programa és 
1.391,62 €.

 De les quals l’import de despeses subvencionables és 1.038,97 €.
 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 

subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 519,49 €.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 301,03 € en concepte de bestreta 
de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim a 
atorgar passa a ser de 519,49 € s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 1.038,97 €.
 L’aprovació de la revocació de la part de la subvenció atorgada i no 

justificada per import de 82,58 €.

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT ALS PATIS.

 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou noves factures 
que es desglossen a continuació:
o Factura en concepte de material “colpbol” a nom de XAVÓ, per un 

import de 108,84 €.
o Factura en concepte de material per a pintura de les pistes esportives 

a nom de DROGUERIA GUSTEMS, per un import de 97,42 €.
 En conclusió, el nou import presentat de despeses del programa és 

483,26 €, en el que s’accepta el import de la factura de MB ESPORTS 
amb l’IVA inclòs, donada la resposta de l’Entitat al requeriment en la que 
comunica que la botiga MB ESPORTS va tancar al 2020 i el pagament en 
metàl·lic de la factura de XAVÓ.

 De les quals l’import de despeses subvencionables és 483,26 €.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50% 

del cost de l’activitat.

De manera general per a ambdós programes:

 Queda degudament acreditat el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social amb la presentació dels 
corresponents certificats per part de l’entitat.

 Els nous balanços econòmics estan equilibrats.
 Es considera acreditat el pagament de les factures a nom del proveïdor 

ELKSPORT amb la presentació per part de l’entitat dels corresponents 
justificants i del document emès pel proveïdor explicant el motiu pel 
qual es van liquidar durant l’any 2021.
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Fonaments de dret 

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

3. 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–, 
van ser aprovades en sessió plenària de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la 
seva aprovació definitiva va ser publicat al 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 al 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 seus organismes autònoms, 
van ser aprovades en sessió plenària de 27 de desembre de 2018. Amb data 
de la publicació de l’edicte al BOPB de 7 de gener de 2019.

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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Acceptar la justificació de despeses presentades per l’entitat AMPA IES LLUIS 
COMPANYS, amb NIF G08852584, per als programes que es desglossen a 
continuació:

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 Import atorgat: 3.847,89 €
 Import justificat: 5.586,40 €
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PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

 Import atorgat: 602,07 €
 Import justificat: 1.038,97 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT ALS PATIS.

 Import atorgat: 237,11 €
 Import justificat: 483,26 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, per un import de 
1.206,26 euros, a càrrec de la aplicació pressupostària 602.342.48000 
corresponent a l’exercici 2022, dels imports que es relacionen a continuació, 
perquè algunes AMPA i entitats van rebre una bestreta del 50 % de la subvenció, 
en règim de concurrència competitiva 2020, per a activitats esportives:

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

 Import atorgat: 3.847,89 €
 Import justificat: 5.586,40 €
 Import obligació: 2.793,20 €
 Import bestreta: 1.923,95 €
 Import revocació: 1.054,69 €.
 Import pendent de pagament: 869,25 €

PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

 Import atorgat: 602,07 €
 Import justificat: 1.038,97 €
 Import obligació: 519,49 €
 Import bestreta: 301,03 €
 Import revocació: 82,58 €
 Import pendent de pagament: 218,46 €
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PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI. ESPORT ALS PATIS.

 Import atorgat: 237,11 €
 Import justificat: 483,26 €
 Import obligació: 237,11 €
 Import bestreta: 118,56 €
 Import a pagar: 118,55 €

3. Incoar expedient de revocació parcial, dels imports concedits que no s’han 
justificat correctament, segons el següent detall:

Nom entitat: AMPA IES LLUIS COMPANYS
NIF: G08852584
Programes:
 Participació a l’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de 

Ripollet.
 Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial 

rellevància o interès socioesportiu per al municipi. Esport amb participació 
de dones.

Import a revocar: 1.054,69 € i 82,58, respectivament.
Incompliment que motiva revocació: Art. 22.3 LGS.
Import a reintegrar: 0

4. Concedir a l’entitat beneficiària, inclosa en el procediment de revocació 
parcial, un termini de 10 dies, per efectuar al·legacions o aportar els documents 
que estimi oportuns.

5. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA IES LLUIS COMPANYS i donar compte 
als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

4.2.3. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les 
assistències tècniques corresponents al projecte de la segona fase del 
poliesportiu.

Fets

1. L’11 de maig de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte de remodelació del 
poliesportiu municipal fase 1, ubicat al carrer de Magallanes, 22-26. Les 
obres van començar al desembre de 2021 i s’allargaran fins el segon 
trimestre de 2023.
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2. Per tal de donar continuïtat a aquest Projecte de remodelació, l’Ajuntament 
de Ripollet, en col·laboració amb l’AMB, ha endegat el projecte de la segona 
fase de reforma del poliesportiu de Ripollet, per al qual, és necessària la 
contractació de les assistències tècniques corresponents.

3. El 26 de febrer de 2020, el Consell Metropolità, va aprovar el Pla metropolità 
d’inversions 2020-2023, que estableix que les actuacions que requereixen 
la contractació d’assistències tècniques externes amb un cost igual o superior 
als 200.000 euros, seran assumides al 50 % entre l’Ajuntament sol·licitant i 
l’AMB, mitjançant un conveni.

4. El cost estimat de les assistències tècniques del projecte de la segona fase 
del poliesportiu de Ripollet, sumen 404.520,11 euros, IVA inclòs.

5. L’aportació de l’Ajuntament serà 202.260,06 €, a càrrec de la partida 
pressupostària 602.342.76401 ”Aportació AMB direcció obres reforma 
poliesportiu” del Pressupost de l’Ajuntament, amb la distribució següent: 
63.017,61 € del Pressupost per al 2023 i 139.242,45 € del Pressupost per al 
2024. Aquesta aportació es farà efectiva a l’AMB, en concepte d’assistència 
tècnica del projecte de la segona fase del poliesportiu  L’execució de la 
despesa de l’exercici 2023 i 2024, resta subordinada a l’existència de crèdit 
suficient i adequat als respectius pressupostos.

6. En cas que el cost final dels treballs hagi estat inferior a l’import total 
establert, l’AMB retornarà a l’Ajuntament el sobrant de l’aportació, si s’escau.

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

8. El 26 d’octubre de 2022, el coordinador d’àmbit de Desenvolupament 
Comunitari i la cap de Serveis Jurídics, respectivament, van emetre informes 
favorables, els quals consten incorporats en l’expedient administratiu i es 
donen per reproduïts literalment.

Fonaments de dret

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

2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del sector públic -LRJSP-.
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3. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local -TRRL-.

4. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya -
LPAC-.

5. Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació.

6. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern -LTAIPBG-.

7. Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona -LAMB-.

8. L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per Resolució d'Alcaldia 2019/1863, de 
5 de desembre.

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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les assistències tècniques 
corresponents al projecte de la segona fase del poliesportiu de Ripollet, segons 
el text següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE LA SEGONA 
FASE DEL POLIESPORTIU.

PROGRAMA D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DEL PLA METROPOLITÀ 
D’INVERSIONS 2020-2023

R E U N I T S

L’Il·lm. Sr. Jose Maria Osuna López, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Ripollet, amb NIF P0817900D i domicili al carrer Balmes, 2 de Ripollet, en 
execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
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règim local de Catalunya, assistit per la Sra. Helena Muñoz Amorós secretària de 
l’Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim Jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, i en exercici de les 
seves funcions de fedatària i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que 
dóna fe de l’acte, i en execució de l’acord de la Junta de Govern de data 
........................ d’aprovació d’aquest conveni.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 
31 de juliol de 2019 gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant 
AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb NIF P0800258F i 
domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a 
aquest acte per acord de la Junta de Govern de data .................. d’aprovació 
d’aquest conveni, assistit pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per Decret de Presidència de data 
26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe pública segons disposa 
l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, 
segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

M A N I F E S T E N

I.- L’Ajuntament de Ripollet i l’AMB estan d’acord en la necessitat de contractar 
les assistències tècniques corresponents al projecte de la segona fase del 
poliesportiu de Ripollet, inclosa al Programa d’assistències tècniques del Pla 
metropolità d’inversions 2020-2023, aprovat definitivament pel Consell 
Metropolità en sessió de 25 de febrer de 2020.

II.- L’Ajuntament actua en base a les competències previstes a l’article 25.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 66 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

III.- L’AMB actua en base a les competències previstes als apartats 2 i 5 de 
l’article 13 i la lletra F de l’article 14 de la Llei 31/2010 de 3 d’agost de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
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IV.- El punt 4 de les “Pautes per a la gestió del Programa de projectes i 
assistència tècnica 2020-2023” incloses al Pla metropolità d’inversions 2020-
2023 aprovat definitivament pel Consell Metropolità en sessió de 25 de febrer 
de 2020, estableix que “les actuacions que requereixin la contractació 
d’assistències tècniques externes  amb un cost igual o superior als 200.000 
euros, seran assumides al 50 % entre l’ajuntament sol·licitant i l’AMB”.

V.- Així mateix, el punt 5 de les “Pautes per a la gestió del Programa de projectes 
i assistència tècnica 2020-2023” estableix que aquesta col·laboració per al 
finançament dels treballs d’assistència tècnica serà regulada, si s’escau, 
mitjançant un conveni.

VI.- Els costos estimats de les assistències tècniques corresponents al projecte 
de la segona fase del poliesportiu a Ripollet sumen 404.520,11€, IVA inclòs.

VII.- Per tal de definir el finançament de les esmentades assistències tècniques, 
ambdues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de 
col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni.

Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de 
col·laboració que es regirà mitjançant les següents:

C L À U S U L E S

Primera.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració de 
l’Ajuntament de Ripollet i de l’AMB, per al finançament dels treballs 
corresponents a les assistències tècniques del projecte de la segona fase del 
poliesportiu, a Ripollet.

Segona.- Els treballs de les assistències tècniques sumen un cost previst de 
404.520,11€, IVA inclòs, que es desglossa en els següents conceptes:

 Estudi geotècnic amb un cost estimat de 7.524,53 €, IVA inclòs.
 Diagnosi Estructural i Constructiva, amb un cost estimat de 9.230,39 €, IVA 

inclòs.
 Redacció de projecte d’execució, premis i compensació jurat, amb un cost 

estimat de 387.765,19 €, IVA inclòs.

Tercera.- El cost dels treballs es finançarà de la manera següent:

L’AMB aportarà 202.260,05 €, a càrrec de l’aplicació M7010 15120 22706, o 
equivalent, del pressupost:

 63.017,61 € del pressupost per a 2023.
 139.242,44 € del pressupost per a 2024.
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L’Ajuntament de Ripollet aportarà 202.260,06 €, IVA inclòs, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 602.342.76401 “Aportació AMB direcció obres reforma 
poliesportiu”  del pressupost municipal amb la següent distribució:

 63.017,61€ del pressupost per a 2023.
 139.242,45€ del pressupost per a 2024.

Les aportacions que corresponen a exercicis futurs estaran condicionades a 
l’aprovació dels corresponents pressupostos i a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a cada exercici.

En qualsevol cas, les parts mantindran els compromisos anuals d’aportació 
establerts, malgrat les possibles variacions temporals en l’execució de l’actuació.

Quarta.- La distribució percentual del finançament d’aquestes assistències 
tècniques entre l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet és del 50 % cadascun. Aquest 
percentatge de finançament s’aplicarà a totes i cadascuna de les factures i 
despeses que es generin.

Cinquena.- L’Ajuntament de Ripollet efectuarà la seva aportació en el  termini 
màxim de 30 dies a mesura que l’AMB li comuniqui les factures que els treballs 
generin.

Sisena.- Atesa la clàusula tercera, l’Ajuntament de Ripollet haurà d’aportar un 
certificat acreditatiu de dotar en el Pressupost de 2023 l’import de 63.017,61 € 
i en el Pressupost de 2024 l’import de 139.242,45 €.

Setena.- En cas que fossin necessaris altres treballs d’assistència tècnica 
relacionats, que impliquessin un increment del cost total previst en la clàusula 
segona, l’Ajuntament i l’AMB acordaran quins hauran de ser els treballs 
addicionals i el pressupost previst dels mateixos i caldrà signar una addenda per 
regular-ne el finançament.

Vuitena.- En el cas que l’import final dels treballs d’assistència tècnica, inclosos 
en aquest conveni, fos inferior al que s’ha establert en la clàusula segona, l’estalvi 
s’aplicarà a l’aportació de l’Ajuntament.

Novena.- L’AMB contractarà els treballs d’assistència tècnica i durà a terme el 
control dels mateixos, garantint-ne la coordinació tècnica amb l’Ajuntament.

Desena.- El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis 
de lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir 
abans i millor l’objecte del mateix.
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Onzena.- Atès que l’objecte del conveni és el cofinançament dels treballs 
d’assistència tècnica esmentats, els mecanismes de seguiment, vigilància i 
control del mateix seran els següents:

 Pel que fa al procés de contractació, l’AMB informarà a l’Ajuntament de tots 
els tràmits essencials.

 L’AMB enviarà les factures que generin els treballs a la Intervenció de 
l’Ajuntament.

 L’Ajuntament efectuarà el pagament en el termini establert al conveni.

Un cop finalitzats tots els treballs de  l’assistència tècnica, l’AMB notificarà a 
l’Ajuntament el càlcul de la liquidació de l’aportació definitiva del finançament 
municipal a l’actuació. En cas que el cost final dels treballs hagi estat inferior a 
l’import total establert en la clàusula segona, l’AMB retornarà a l’Ajuntament el 
sobrant de l’aportació, si s’escau. Amb el pagament esmentat finalitzarà el 
seguiment d’aquest conveni.

Dotzena.- En cas de controvèrsies en la interpretació i compliment del conveni 
s’arbitrarà una comissió mixta per resoldre-les, amb representants d’ambdues 
parts.

En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la 
seva interpretació, aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Tretzena.- La col·laboració que regula aquest conveni tindrà una durada 
màxima de quatre anys a partir de la seva signatura. En el supòsit en què 
transcorregut el citat termini restessin obligacions pendents, s’arbitrarà 
l’aprovació d’una pròrroga de la vigència del conveni, establint-se de mutu acord 
la durada de la mateixa, amb un termini màxim de 4 anys.

Catorzena.- El conveni es resoldrà per les següents causes:

1. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
2. Comú acord entre les parts.
3. A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part. En 

aquest supòsit, la part complidora haurà de requerir a la incomplidora per tal 
que atengui les obligacions contretes en el termini que la part complidora 
consideri raonable. En cas de no atendre el requeriment, la part incomplidora 
haurà de fer front a les seves obligacions  econòmiques no ateses més els 
interessos legals en concepte d’indemnització.

4. Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.

Quinzena.- La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò 
que disposa la normativa d’aplicació, i concretament pel títol preliminar de la 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els capítols I i II del 
títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, l’article 13.5 de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres preceptes d’aplicació.

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord digitalment, 
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura electrònica.”.

2. Autoritzar i aprovar la despesa de 202.260,06 €, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida pressupostària 602.342.76401 ”Aportació AMB direcció obres reforma 
poliesportiu” del pressupost de l’Ajuntament amb la distribució següent: 
63.017,61 € del Pressupost per a 2023 i 139.242,45 € del Pressupost per a 2024.

Aquesta aportació es farà efectiva a l’AMB en concepte d’assistència tècnica del 
projecte de la segona fase del poliesportiu. L’execució de la despesa dels exercicis 
2023 i 2024 resta subordinada a l’existència de crèdit suficient i adequat al 
pressupost d’ambdues anualitats. En cas que el cost final dels treballs hagi estat 
inferior a l’import total establert, l’AMB retornarà a l’Ajuntament el sobrant de 
l’aportació, si s’escau.

3. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura 
del conveni i de quants altres documents se’n puguin derivar.

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

5. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Baixa gual (exp. 2021/1314).

Fets

1. El 5 de febrer de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm.1937, instància per baixa de 
gual al local de la DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 
2021/1314.
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2. Consta en aquest emplaçament, llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves.

3. El 4 de març de 2021, d’acord amb la inspecció que es realitzar, “S’observa 
que ja s’ha eliminat la pintura del paviment, també s’han retirat les senyals, 
les plaques d’estacionament prohibit i la identificació de la matrícula.”.

4. Els Serveis tècnics municipals, emeten informe favorable en data 23 de 
desembre de 2021, en el que fan constar que:

“1) De les fotografies aportades i de la inspecció efectuada, s’observa que 
s’ha reposat correctament la via pública d’acord amb les prescripcions 
municipals. Per tant, s’informa favorablement de la baixa de la reserva 
d’estacionament per a persones de mobilitat reduïda emplaçada a la 
DADES PROTEGIDES.

2) Es proposa comunicar a l’Oficina de Gestió Tributària, als efectes 
oportuns, que ja no s’està efectuant l’aprofitament de la reserva, 
considerant que el seu ús efectiu va finalitzar el 15 de febrer de 2021.”.

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. Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 de l’apartat 
cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via pública.

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

ACORDS

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual emplaçat a la 
carretera de Barcelona, que consta a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, 
d’acord amb la sol·licitud presentada i l’informe emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
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5.1.2. Baixa gual (exp. 2022/5564).

Fets

1. El 28 de febrer de 2022, la mercantil ANANUR, SL, va presentar al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 2874, instància per baixa de gual en 
el local del carrer Níquel, s/n, expedient amb referència interna 2022/5564.

2. Consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves.

3. El 29 de setembre de 2022, d’acord amb la inspecció que es va realitzar, 
“S’observa que actualment a aquesta direcció no hi ha cap gual , ja que es un 
solar buit. Pel que s’informa per a la seva constància a l’expedient.”.

4. El 3 d’octubre de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre informe 
favorable, en el que fan constar que:

“ D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, 
s’informa favorablement la petició de baixa de gual. Cal fer entrega de 
la placa.

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 
10/2016) les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme, tenint 
en compte que l’aprofitament especial de la via pública i l’ús efectiu del 
gual s’ha pogut efectuar fins el 29/09/2022.”.

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. Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 de l’apartat 
cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via pública.
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Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual del carrer 
Níquel, s/n, que consta a nom de la mercantil ANANUR, SL, d’acord amb la 
sol·licitud presentada i l’informe emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària, als 
efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves, tenint en compte 
que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 29 de setembre de 2022.

5.1.3. Baixa gual (exp. 2022/5565).

Fets

1. El 28 de febrer de 2022, la mercantil ANANUR, SL, vapresentar al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 2875, instància per baixa de gual en 
el local del carrer Níquel, 6, expedient amb referència interna 2022/5565.

2. Consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves.

3. El 29 de setembre de 2022, d’acord amb la inspecció que es va realitzar, 
“S’observa que actualment a aquesta direcció no hi ha cap gual, ja que es un 
solar buit. Pel que s’informa per a la seva constància a l’expedient”.

4. El 3 d’octubre de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre informe, 
en el que fan constar que:

“ D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, 
s’informa favorablement la petició de baixa de gual. Cal fer entrega de 
la placa.

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 
10/2016) les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme, tenint 
en compte que l’aprofitament especial de la via pública i l’ús efectiu del 
gual s’ha pogut efectuar fins el 29/09/2022.”.

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. Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 de l’apartat 
cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via pública.

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

ACORDS

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual emplaçat del 
carrer Níquel, 6, que consta a nom de la mercantil ANANUR, SL, d’acord amb la 
sol·licitud presentada i l’informe emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària, als 
efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves, tenint en compte 
que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 29 de setembre de 2022.

5.1.4. Baixa gual (exp. 2022/5566).

Fets

1. El 28 de febrer de 2022, la mercantil ANANUR, SL, va presentar al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 2876, instància per baixa de gual del 
local del carrer Níquel, 8, expedient amb referència interna 2022/5566.

2. Consta en aquest emplaçament llicència de gual en el Padró municipal de 
guals i reserves.

3. El 29 de setembre de 2022, d’acord amb la inspecció que es va realitzar, 
“S’observa que actualment a aquesta direcció no hi ha cap gual , ja que es un 
solar buit. Pel que s’informa per a la seva constància a l’expedient.”.

4. El 3 d’octubre de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre informe 
favorable, en el que fan constar que:

“ D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, 
s’informa favorablement la petició de baixa de gual. Cal fer entrega de 
la placa.

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 
10/2016) les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
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recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme, tenint 
en compte que l’aprofitament especial de la via pública i l’ús efectiu del 
gual s’ha pogut efectuar fins el 29/09/2022.”.

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. Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 de l’apartat 
cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via pública.

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

ACORDS

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual del carrer 
Níquel, 8, que consta a nom de la mercantil ANANUR, SL, d’acord amb la 
sol·licitud presentada i l’informe emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària, als 
efectes d’actualització del padró municipal de guals i reserves, tenint en compte 
que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 29 de setembre de 2022.

5.1.5. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació de la nau industrial 
(exp. 2021/4923).

L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
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de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

Al senyor DADES PROTEGIDES llicència urbanística per a l’ampliació de la nau 
industrial al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 
9939248DF2993H0001XE.

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

2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que, prèviament a l’inici de les obres, la 
persona interessada haurà d’aportar al Registre general de l’Ajuntament, o a 
través de qualsevol dels mitjans alternatius, la documentació següent:

a) Projecte executiu que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
el 22 de febrer de 2022, i que haurà d’estar visat obligatòriament. Així 
mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment.

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

- L’OF 21, art. 6.1.a., taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat .................................................................................546,28 €

4. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquest acord. Aquesta llicència caducarà si en finir qualsevol 
dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues corresponents 
no s’han començat o acabat les obres.

Les obres es consideraran iniciades quan concorrin els requisits següents:

a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

entre l’obra executada i l’obra projectada objecte de la llicència.

En aquest supòsit, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels 
casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici 
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que un cop caducada la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha 
d’acordar l’arxiu de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb 
audiència prèvia de l’interessat segons el que disposa l’article 189 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme.

En tot cas s’ha d’advertir la persona interessada que la manca de declaració de 
caducitat de la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el 
procés d’execució de les obres  a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels 
terminis habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les 
responsabilitats administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres 
realitzades fora dels terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

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

6. Notificar aquest acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

7. Indicar que pel que fa a l’Impost sobre construccions  instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per la persona 
interessada (22.573,38 €), correspon un import de 898,42 €. Per satisfer aquest 
import s’haurà de procedir a la seva autoliquidació, a través del web de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en cas de persones 
jurídiques i en cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer 
l’autoliquidació pel web, demanant l’autoliquidació a les seves oficines (rambla 
Sant Jordi núm. 75), aportant la notificació d’aquest acord.

5.1.6. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/1708).

L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
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Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

1. Atorgar, al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la DADES PROTEGIDES, 
13, amb ref. cadastral 9753142DF2995D0000LM.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 294,69 €, així 
com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un 
import de 2.520,00 €.

2. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que, prèviament a l’inici de les obres, la 
persona interessada haurà d’aportar al Registre general de l’Ajuntament, o a 
través de qualsevol dels mitjans alternatius, la documentació següent:

a) Projecte executiu que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 9 de maig de 2022, i que haurà d’estar visat obligatòriament. Així 
mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment.

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

 L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat ........................................................................5.282,18 €

 L’OF 6, art. 6 GI T1a b), taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la 
longitud de façana, segons croquis normatiu  (8,40m x 365 dies) ..919,80 €
L’OF 21, art. 6.1.g, taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general.............................................................40,80 €
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1 hab.). .....................16,30 €

4. ADVERTIR a la persona interessada que el termini màxim per iniciar les obres 
és d’UN ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de 
recepció de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en 
finir qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues 
corresponents no s’han començat o acabat les obres.
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Les obres es consideraran iniciades  quan concorrin els requisits següents:

a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

entre l’obra executada i l’obra projectada objecte de la llicència.

En aquest supòsit, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels 
casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici 
que un cop caducada la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha 
d’acordar l’arxiu de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb 
audiència prèvia a la persona interessada segons el que disposa l’article 189 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme.

En tot cas s’ha d’advertir a la persona interessada que la manca de declaració de 
caducitat de la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el 
procés d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels 
terminis habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les 
responsabilitats administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres 
realitzades fora dels terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

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

6. Notificar aquest acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

7. Indicar que pel que fa a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per la persona 
interessada (218.272,00 €), correspon un import de 8.687,23 €. Per satisfer 
aquest import s’haurà de procedir a la seva autoliquidació, a través del web de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en cas de persones 
jurídiques i en cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer 
l’autoliquidació pel web, demanant l’autoliquidació a les seves oficines (rambla 
Sant Jordi núm. 75), aportant la notificació d’aquest acord.
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5.1.7. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un 
edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, 10 places aparcament i 4 trasters 
(exp. 2019/3230).

Fets

1. El 21 de gener de 2020, la Junta de Govern Local, va aprovar llicència d’obres 
a la mercantil PROMOTORA JOAN MIRÓ, 21, SL, per a la construcció d’un 
edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, 10 places d’aparcament i 4 trasters 
al carrer Fontanella, 41, segons expedient núm. 2019/3230.

2. L’11 de setembre de 2021, amb entrada al registre municipal núm. 2021-
14298, l’esmentada mercantil, va sol·licitar modificació al projecte presentat 
inicialment, sense que aquesta modificació alteri el pressupost d’execució 
material inicialment aprovat.

3. El 23 de setembre de 2021 i el 14 de juliol de 2022, els Serveis tècnics i els 
Serveis Jurídics, respectivament, van emetre informes favorables, els quals 
consten incorporats en l’expedient administratiu i es donen per reproduïts 
literalment.

L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la modificació presentada per la mercantil PROMOTORA JOAN MIRÓ 
21, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, 10 places 
d’aparcament i 4 trasters al carrer Fontanella, 41, amb ref. cadastral 
0246314DF3904E0001DG, segons expedient núm. 2019-3230, consistent en:

 Canvi de distribució dels habitatges baixos quarta i segon quarta.
 Substitució d’instal·lació de plaques solars per sistema d’aerotèrmia, per a 

l’obtenció de l’aigua calenta sanitària.

2. Aprovar les liquidacions següents, a la mercantil PROMOTORA JOAN MIRÓ 21, 
SL, en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 L’OF 21, art. 6.1.k), taxa per a cada modificació de llicència 
urbanística..........................................................................................237,64 €.

3. Notificar el aquest acord a l’interessat, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.
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5.1.8. Autorització modificació llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar (exp. 2019/3237).

Fets

1. El 19 de juny de 2018, la Junta de Govern Local, va aprovar llicència d’obres 
a la mercantil SOLERTIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL, per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 25, segons 
expedient núm. OM18-008-X1089.

2. El 9 de maig de 2019, amb entrada al registre municipal núm. 2019-7202, 
l’esmentada mercantil, va sol·licitar modificació al projecte presentat 
inicialment, sense que aquesta modificació alteri el pressupost d’execució 
material inicialment aprovat.

3. El 7 d’agost de 2019 i el 14 de juliol de 2022, els Serveis tècnics i els Serveis 
Jurídics, respectivament, van emetre informes favorables, els quals consten 
incorporats en l’expedient administratiu i es donen per reproduïts 
literalment.

L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la modificació presentada per la mercantil SOLERTIA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SL, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Puigmal, 25, amb ref. cadastral 9651702DF2995B0001BY, 
segons expedient núm. OM18-008-X1089/2019-3237, consistent en:

“General
 S’ha instal·lat terra radiant a totes les plantes enlloc dels radiadors d’alumini 

previstos inicialment a projecte.
Planta baixa
 S’ha afegit un vidre al costat de la porta d’entrada a la casa.
 La porta corredissa d’accés a l’estar-menjador-cuina obre en sentit contrari 

al previst.
 Les 2 claraboies quadrades sobre la zona de menjador s’han unit en una sola 

de rectangular.
Planta primera
 Les habitacions H2 i H3 eren de la mateixa amplada. En fase d’obra l’ample 

de la H2 ha guanyat restant-lo de la H3 a petició del client. Les dues 
habitacions segueixen complint amb els mínims d’habitabilitat.

 Aquest canvi ha fet variar l’ample de la finestra de l’habitació H2 de 1.80 m 
a 1.65 m. Aquest ample s’ha adoptat per tant a totes les finestres (4) 
d’aquesta façana per mantenir la composició inicial. Es segueix complint la 
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superfície mínima d’il·luminació i ventilació a totes les peces afectades.
 El WC del bany B3 ha passat a ser suspès.
 L’obertura del vestidor a façana ha passat d’un ample de 65 cm a 70 cm.
Planta segona
 El WC del bany B4 ha passat a ser suspès.
 L’obertura del bany a façana ha passat d’un ample de 65 cm a 70 cm.”.

2. Aprovar les liquidacions següents, a la mercantil SOLERTIA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SL, en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com 
annex I:

 L’OF 21, art. 6.1.k), taxa per a cada modificació de llicència 
urbanística...........................................................................................237,64 €

3. Notificar el present acord als interessats, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

5.1.9. Autorització modificació llicència d’obres per a la reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/794).

Fets

1. L’11 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, va aprovar llicència d’obres al 
senyor DADES PROTEGIDES, per a la reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la DADES PROTEGIDES, segons expedient núm. 
OM2019/0794.

2. El 26 de febrer de 2020, amb entrada al registre municipal núm. 2020-
2500, l’esmentat interessat, va sol·licitar modificació al projecte presentat 
inicialment. Aquesta modificació altera el pressupost d’execució material 
inicialment aprovat.

3. El 12 de març de 2020 i el 14 de juliol de 2022, els Serveis tècnics i els Serveis 
Jurídics, respectivament, van emetre informes favorables, els quals consten 
incorporats en l’expedient administratiu i es donen per reproduïts 
literalment.

L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar la modificació presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, per a la 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la PROTEGIDES 
amb ref. cadastral 9844703DF2994D0001HU, segons expedient núm. 
OM2019/0794, consistent en:

 S’amplia la superfície construïda de planta segona, passant de 32,50m2 a 
44,30m2.

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

- L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat .................................................................................222,06 €

3. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i 
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

4. Indicar que pel que fa a l’impost sobre construccions  instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per la persona 
interessada (9.176,00 €), correspon un import de 365,20 €. Per satisfer aquest 
import s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en cas de persones 
jurídiques i en cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer 
l’autoliquidació pel web, demanant l’autoliquidació a les seves oficines (rambla 
Sant Jordi núm. 75), aportant la notificació d’aquest acord.

*****

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 GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Licitació contracte d’obres de remodelació del parc 1r. de Maig.

Fets

1. El 30 de juny de 2022, l’Ajuntament en Ple, va aprovar inicialment el Projecte 
de remodelació del parc 1r. de Maig, amb un valor estimat de 1.177.621,67 
€, i un preu de contracte de 1.424.922,22 € (21 % IVA inclòs), publicant-se 
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l’exposició al públic al BOPB de 29 de juliol de 2022, i al Tauler d’edictes de 
la corporació en la mateixa data.

2. El 4 d’octubre de 2022, al no haver-se formulat cap al·legació, va esdevenir 
definitivament aprovat.

3. El projecte inclou la memòria, Plec de prescripcions tècniques particulars, 
pressupost i documentació gràfica.

4. El 17 d’octubre 2022, es va emetre memòria tècnica justificativa per part de 
l’enginyer tècnica municipal, incorporada en l’expedient administratiu, 
justificant la necessitat de la realització de les obres de construcció del bar 
al camp de futbol municipal de Ripollet, així com la seva idoneïtat i la 
sostenibilitat financera de la contractació.

5. La Unitat de Contractació, va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, constant en l’expedient el Projecte-Plec de 
Prescripcions Tècniques –PPT–, 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.

6. 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 numeració següent: 45262520-2 Treballs 
d’obra de paleta.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu d’obres, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 13 LCSP.

2. 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 de un 
milió cent setanta-set mil sis-cents vint-i-un amb seixanta-set cèntims 
(1.177.621,67 €).

3. 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.
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4. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que 
preveu l’article 21.1.b) de la LCSP, llindars dels contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre 
ministerial HFP/1499/2021, de 28 de desembre, pel qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació dels 
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

5. La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, ja que, el valor estimat de contracte és 
inferior a 2.000.000,00 €, i la seva adjudicació serà mitjançant l’aplicació 
de criteris avaluables de manera automàtica.

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

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, publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres de 
remodelació del parc 1r. de Maig, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en l’expedient 
administratiu.

2. Autoritzar la despesa màxima derivada d’aquest contracte que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 403 171 61902 “Millores parc primer de maig” del 
Pressupost municipal, d’acord amb el següent import:

Any 2022: despesa de 1.177.621,67 € (un milió cent setanta-set mil sis-cents 
vint-i-un amb seixanta-set cèntims), més l’IVA de 247.300,55 € (dos cents 
quaranta-set mil tres cents euros amb cinquanta-cinc cèntims), conformen una 
despesa total de 1.424.922,22 € (un milió quatre-cents vint-i-quatre mil nou-
cents vint-i-dos euros amb vint-i-dos cèntims).
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3. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb 
la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

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

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

 Titular Suplent
President Francisco Sánchez Sierra, regidor de 

Via Pública
Pilar Castillejo Medina, regidora 
de Serveis Públics

Vocal Helena Muñoz Amorós, secretària DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics

 

Vocal Joan Méndez Martínez, interventor DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

 

Vocal DADES PROTEGIDES, enginyera 
tècnica municipal

DADES PROTEGIDES, enginyer 
tècnic municipal

 

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

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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