
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 2022/34
Caràcter: ordinària
Data: 4 d'octubre de 2022
Horari: de 10.30 h a 10.45 h
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta 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
Sr. Joan Méndez Martínez interventor
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació

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.- Despatx d'ofici.-

3.- ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA.-

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Aprovar liquidacions certificacions d’obra núms. 2, 3, 4 i 5 corresponents 
al conveni de col·laboració amb l’AMB, per al finançament de les obres del 
Projecte del Nou Arxiu municipal.-

4.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Liquidació de recàrrec de l'AEAT, per presentació fora de termini de les 
autoliquidacions Model 115 IRPF lloguer 2021.-

4.1.2. Determinació candidats Segona Fase, Concurs Projectes amb intervenció 
de Jurat que ha de regir selecció de la Proposta per a la redacció del Projecte 
bàsic i executiu, i l’Estudi de seguretat i salut, de les obres de construcció d’una 
Biblioteca, a la cantonada carrer Sant Jaume i carrer Font de Can Mas de 
Ripollet.-

4.2. Modernització Administrativa:

4.2.1. Conveni entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Ripollet per a la 
realització de una prova pilot d’atenció ciutadana a distància.-

5.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Seguretat i Proximitat:

5.1.1. Creació zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Sant Pere, 4.-
 
6.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa Cercle Filatèlic.-

6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa AFR.-
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6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació serveis auditoria seguretat CIP.-

6.3. Esports:

6.3.1. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Gassó.-

6.3.2. Justificació subvenció 2021 Club de Tenis Ripollet.-

6.3.3. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Ripollet.-

6.3.4.  Justificació subvenció 2021 AMPA Gassó i Vidal.-

6.3.5. Justificació subvenció 2021 Club de Futbol Ripollet.-

6.3.6. Justificació subvenció 2021 Club Handbol Joventut Ripollet.-

6.3.7. Justificació subvencions 2021 AFA Pinetons.

Urgències:

6.3.8. Justificació subvencions 2021 Asociación Futbol Sala Ripollet.-

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
Contracte d’obres de reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, 
entre els carrers Concòrdia i carretera de l’Estació, de Ripollet.

*****

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.

 JGL2022/33, sessió ordinària 27/09/2022
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2.- Despatx d’ofici.-

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1471, de 12 d’agost de 2022, pel qual s’aprova la liquidació dels cursos 
de natació per a persones amb discapacitat de 2022, per un import total 
332,50€.

 2022/1533, de 07 de setembre, pel qual s’aprova la baixa de rebut i nova 
liquidació de padró d’abonaments del Poliesportiu Municipal per incidència 
d’enregistrament, per import total de baixa de 31,38€ i nova liquidació per 
import total de 21,50€.

 2022/1545, de 07 de setembre, pel qual s’aprova les baixes i devolucions de 
rebuts de liquidacions de curs de natació del Poliesportiu Municipal, per 
incidències d’enregistrament, per import total de 200,00€.

 2022/1547, de 07 de setembre, pel qual s’aprova la baixa de rebut i nova 
liquidació de padró d’abonaments del Poliesportiu Municipal per incidència 
d’enregistrament, per import total de baixa de 63,30€ i nova liquidació per 
import total de 43,00€.

 2022/1590, de data 12 de setembre de 2022, pel qual s’aprova el padró 
d’abonaments al Poliesportiu Municipal de Ripollet, corresponent al mes de 
Setembre 2022, per un import total de 104.321,16€.

 2022/1603, de 16 de setembre de 2022, pel qual s’aprova la relació de 
factures d’agost 2022 (FASE ADO), del 5 de agost de 2022, per un import 
total de 105.692,76 €.

 2022/1607, de 16 de setembre de 2022, pel qual s’aprova la relació de 
factures d’agost 2022 (FASE O), del 5 de agost de 2022, per un import total 
de 595.422,77 €.

3.- ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA.-

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Aprovar les liquidacions de les Certificacions d’Obra números 2, 3, 4  
i 5 corresponents al conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), per al finançament de les obres del Projecte del Nou 
Arxiu Municipal.-

Antecedents de fets:

1. En data de 9 de febrer de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
aprova definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de 
l’Arxiu municipal de Ripollet amb un pressupost d’1.899.999,99 euros, iva 
inclòs (expedient municipal 2019/923). Projecte municipal que està dirigit 
facultativament pels tècnics de l’AMB.
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2. En data de 4 de maig de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona van signar el conveni de col·laboració per al finançament de les 
obres del projecte del nou arxiu municipal (expedient municipal 2021/1640).  
La clàusula tercera distribueix percentualment de la següent manera el 
finançament que cal aportar: AMB 52,99% i Ajuntament de Ripollet 47,01%.

3. En data de 2 de juny de 2022 es rep registre d’entrada ENTRA-2022-10282 
de l’AMB, amb la documentació corresponent a les certificacions número 2 i 
3 d’obra del projecte per import de 170.056,39 € (dels quals 131.070,75 € 
corresponen a la Certificació d’obra número 2 i 38.985,64 € corresponen a la 
Certificació d’obra número 3):

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de març amb les condicions del contracte.

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes d’abril amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0083 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de març.

 Factura FVS22 0109 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes d’abril.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
79.943,51 euros (iva inclòs), equivalent al 47,01% de les Certificacions 
d’obra número 2 i 3.

4. En data de 4 de juliol de 2022 es rep registre d’entrada ENTRA-2022-13409 
de l’AMB, amb la documentació corresponent a la certificació número 4 
d’obra del projecte per import de 70.192,86 €:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de maig amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0138  de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de maig.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
32.997,66 euros (iva inclòs), equivalent al 47,01% de la Certificació 
d’obra número 4.

5. En data de 29 de juliol de 2022 es rep registre d’entrada ENTRA-2022-15151 
de l’AMB, amb  la documentació corresponent a la certificació número 5 
d’obra del projecte per import de 195.892,85 €:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de juny amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0165 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de juny.
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 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
92.089,23 euros (iva inclòs), equivalent al 47,01% de la Certificació 
d’obra número 5.

6. En data de 15 de setembre d’enguany, el tècnic d’Arxiu de l’Ajuntament, emet 
informe tècnic del tenor literal següent:

“Assumpte: Informe tècnic en relació al pagament a efectuar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) corresponent al 47,01% de l’import 
de les certificacions número 2, 3, 4 i 5 de les obres de Construcció del 
nou Arxiu municipal de Ripollet. 

Antecedents
1. En data de 9 de febrer de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
aprova definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de 
l’Arxiu municipal de Ripollet (carrer de la Salut, 18 – carrer de la Palma 14), 
amb un pressupost d’1.899.999,99 euros, iva inclòs (expedient municipal 
2019/923). Projecte municipal que està dirigit facultativament pels tècnics 
de l’AMB. 

2. En data de 4 de maig de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona van signar el conveni de col·laboració per al 
finançament de les obres del projecte del nou arxiu municipal (expedient 
municipal 2021/1640). La clàusula tercera distribueix percentualment de la 
següent manera el finançament que cal aportar: AMB 52,99% i Ajuntament 
de Ripollet 47,01%.

3. En l’actualitat l’esmentada obra s’està executant segons el projecte i 
s’estan signant les corresponents actes de seguiment entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa 
adjudicatària Vesta Rehabilitación SL. 

Consideracions tècniques
En data de 2 de juny de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-10282), les certificacions número 2 i 3 d’obra del projecte per 
import de 170.056,39 € (dels quals 131.070,75 € corresponen a la 
Certificació d’obra número 2 i 38.985,64 € corresponen a la Certificació 
d’obra número 3) amb la documentació corresponent:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de març amb les condicions del contracte.

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes d’abril amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0083 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de març.
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 Factura FVS22 0109 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes d’abril.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
79.943,51 euros (iva inclòs) pels Certificats d’obra número 2 i 3, 
equivalent al 47,01%, segons conveni, dels quals 61.616,36 euros (iva 
inclòs) corresponen a la Certificació d’obra número 2 i 18.327,15 euros 
(iva inclòs) a la Certificació d’obra número 3.

En data de 4 de juliol de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-13409), la certificació número 4 d’obra del projecte per 
import de 70.192,86 € amb la documentació corresponent:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de maig amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0138 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de maig.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
32.997,66 euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 4, 
equivalent al 47,01%, segons conveni.

En data de 29 de juliol de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-15151), la certificació número 5 d’obra del projecte per import 
de 195.892,85 € amb la documentació corresponent:

 Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de juny amb les condicions del contracte.

 Factura FVS22 0165 de Vesta Rehabilitación SL corresponent amb les 
obres del mes de juny.

 Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
92.089,23 euros (iva inclòs) per la Certificació d’obra número 5, 
equivalent al 47,01%, segons conveni.

Conclusions
Donat que les obres realitzades a data d’avui es corresponen amb els treballs 
realitzats segons les certificacions presentades, s’informa favorablement del 
següent:

 Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 205.030,4 € (iva inclòs) 
corresponent al 47,01%, segons conveni, de les certificacions d’obra 
número 2, 3, 4 i 5.

 Que el pagament es carregui a l’Aplicació pressupostària 101.3322.76400 
(Transferència AMB arxiu municipal).

 Que aquest pagament es realitzi, tal com sol·licita l’AMB, mitjançant 
transferència bancària al compte del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria 
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S.A, núm. de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 
(BIC:BBVAESMM), titularitat de l’AMB.”.

Fonaments de dret:

De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOG núm. 
1807, 11/10/1993), la Llei 10/2011, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents 
modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

Vistos els antecedents esmentats, d’acord amb el punt Cinquè, apartat 8a de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, per la qual es deleguen les 
atribucions a la Junta de Govern Local, i de conformitat amb l’informe-proposta 
emès pel tècnic d’Arxiu amb el vistiplau de l’alcalde, prèviament informat per 
l’interventor, s’acorda:

Primer. Aprovar la liquidació corresponent a les Certificacions núm. 2, 3, 4, i 5 
de l’obra del nou Arxiu municipal de Ripollet, per un import de 205.030,4 euros, 
corresponent al 47,01% del Conveni de col·laboració signat en data 4 de maig de 
2021 amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segon. Reconèixer l’obligació per import de 205.030,4 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 101.3322.76400, Transferència AMB arxiu municipal, 
mitjançant transferència bancària al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, 
núm. de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM). 

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics i notificar 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

4.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Liquidació de recàrrec de l' AEAT, per presentació fora de termini de 
les autoliquidacions Model 115 IRPF lloguer 2021.-

Fets

Atès que L’Agència Tributària, en data 31 d’ agost de 2022, comunica liquidació 
de recàrrec, per la presentació fora de termini del model 115, del 1er, 2on, 3er i 
4rt trimestre de l’exercici 2021, IRPF-ISS, per l’ endarreriment en la presentació 
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de les autoliquidacions amb número de justificant 1152060051563¸ 
1152060059360; 1152060052421 i 1152060052665 respectivament amb un 
total a ingressar d’ import 845,56 €.

Donat que les factures corresponents a l’ exercici 2021, no varen ser aprovades 
fins l’ exercici 2022, aquest fet, va impossibilitar el poder presentar les 
autoliquidacions en els terminis corresponents.

La presentació fora de termini sense requeriment previ per part de 
l’administració d’ una autoliquidació amb l’ ingrés de la quantia resultant, quan 
es superior a dotze mesos, suposa que es liquidi un recàrrec del 15% de la 
quantitat resultant de l’ autoliquidació i l’ interès de demora corresponent, sense 
que s’ imposi sanció alguna per l’ esmentat endarreriment.

La presentació fora de termini sense requeriment previ per part de 
l’administració d’ una autoliquidació amb l’ ingrés de la quantia resultant, quan 
es superior a deu mesos, e inferior o igual a onze mesos, suposa que es liquidi 
un recàrrec del 11% de la quantitat resultant de l’ autoliquidació, sense que s’ 
imposi sanció alguna per l’ esmentat endarreriment.

La presentació fora de termini sense requeriment previ per part de 
l’administració d’ una autoliquidació amb l’ ingrés de la quantia resultant, quan 
es superior a set mesos, e inferior o igual a 8 mesos, suposa que es liquidi un 
recàrrec del 8% de la quantitat resultant de l’ autoliquidació, sense que s’ imposi 
sanció alguna per l’ esmentat endarreriment.

La presentació fora de termini sense requeriment previ per part de 
l’administració d’ una autoliquidació amb l’ ingrés de la quantia resultant, quan 
es superior a quatre mesos, e inferior o igual a 5 mesos, suposa que es liquidi un 
recàrrec del 5% de la quantitat resultant de l’ autoliquidació, sense que s’ imposi 
sanció alguna per l’ esmentat endarreriment.

Quan els obligats tributaris no efectuen l’ ingrés ni presenten sol·licitud d’ 
aplaçament, fraccionament o compensació al temps de la presentació de l’ 
autoliquidació extemporània, son compatibles els recàrrecs e interessos de 
demora per presentació extemporània de declaració o autoliquidació amb els 
recàrrecs e interessos del període executiu que correspongui sobre l’’ import de 
l’ autoliquidació.

L’import del recàrrec es redueix en el 25 per cent, si es compleixen aquestes dues 
condicions:

1. Que es realitzi l’ ingrés de l’ import restant del recàrrec en el termini de 
l’apartat 2 de l’article 62 de la Llei General Tributaria (Llei 58/2003 de 17 de 
desembre).
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2. Que es realitzi l’ import total de l’ import del deute resultant de l’ 
autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l’administració 
derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el 
termini de l’apartat 2 de l’article 62 d’ aquesta Llei.

Per l’anterior, es practica la següent liquidació amb clau de liquidació 
A0820422520015110, número de justificant 082202274251A, i número de 
referencia 2022RSC17900168EG, corresponent al 1er període de l’exercici 2021:

model 115 IRPF-ISS.RET.ARREND.INMUEBLES URBANOS.
Import base del recàrrec: 209,04 euros
Percentatge del recàrrec: 15,00 % (superior a dotze mesos)
Import del recàrrec: 31,35 euros
Reducció del 25%: 7,83 euros
Recàrrec reduït: 23,52 euros
Import dels interessos de demora : 0,90 euros
TOTAL A PAGAR 24,42 euros

Per l’anterior, es practica la següent liquidació amb clau de liquidació 
A0820422520015220, número de justificant 082201324229S i  número de 
referencia 2022RSC17900169ZG, corresponent al 2on període de l’exercici 2021:

model 115 IRPF-ISS.RET.ARREND.INMUEBLES URBANOS.
Import base del recàrrec: 209,04 euros
Percentatge del recàrrec: 11,00 % (superior a 10 mesos e inferior o igual a 11)
Import del recàrrec: 22,99 euros
Reducció del 25%: 5,74 euros
Recàrrec reduït: 17,25 euros

Per l’anterior, es practica la següent liquidació amb clau de liquidació 
A0820422520015329, número de justificant 082201052237X i número de 
referencia 2022RSC17900170PG, corresponent al 3er període de l’exercici 2021:

model 115 IRPF-ISS.RET.ARREND.INMUEBLES URBANOS.
Import base del recàrrec: 212,80 euros
Percentatge del recàrrec: 8,00 % (superior a 7 mesos e inferior o igual a 8)
Import del recàrrec: 17,02 euros
Reducció del 25%: 4,25 euros
Recàrrec reduït: 12,77 euros

Per l’anterior, es practica la següent liquidació amb clau de liquidació 
A0820422520015340, número de justificant 082202873227D i número de 
referencia 2022RSC17900171TG, corresponent al 4rt període de l’exercici 2021:

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001

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

08
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


model 115 IRPF-ISS.RET.ARREND.INMUEBLES URBANOS.
Import base del recàrrec: 214,68 euros
Percentatge del recàrrec: 5,00 % (superior a 4 mesos e inferior o igual a 5)
Import del recàrrec: 10,73 euros
Reducció del 25%: 2,68 euros
Recàrrec reduït: 8,05 euros 

Fonaments de dret

Llei General Tributaria (Llei 58/2003, de 17 de desembre, B.O.E. de 18 de 
desembre de 2003) Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment 
previ: Article 27.

Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Llei 
39/2015, de 1 d’ octubre, B.O.E. de 2 d’ octubre de 2015).

Vist l’informe emès en data 12 de juliol de 2022 pel tresorer acctal., el qual consta 
incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de 
desembre de 2019, s’acorda:

PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’ obligació i aprovar el pagament de 
les següents liquidacions de recàrrec per presentació fora de termini de les 
autoliquidacions del 1er, 2on, 3er i 4t de l’ exercici 2021 del Model 115 IRPF-
ISS.RET.ARREND.INMUEBLES URBANOS, i que aniran carregats a les partides 
pressupostaries següents de l’exercici 2022:

0,90 € a la partida 501 935 35200 interessos de demora
61,59 € a la partida 502 920 22900 despeses imprevistes

Liquidació amb nº de referencia 2022RSC17900168EG, i corresponent al 1er 
període de l’exercici 2021 model 115 IRPFISS. RET.ARREND.INMUEBLES 
URBANOS.

Import base del recàrrec: 209,04 euros
Percentatge del recàrrec: 15,00 % (superior a dotze mesos)
Import del recàrrec: 31,35 euros
Reducció del 25%: 7,83 euros
Recàrrec reduït: 23,52 euros
Import dels interessos de demora : 0,90 euros
TOTAL A PAGAR 24,42 euros
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Liquidació amb nº de referencia 2022RSC17900169ZG, i corresponent al 2on 
període de l’exercici 2021 model 115 IRPFISS. RET.ARREND.INMUEBLES 
URBANOS.

Import base del recàrrec: 209,04 euros
Percentatge del recàrrec: 11,00 % (superior a 10 mesos e inferior o igual a 11)
Import del recàrrec: 22,99 euros
Reducció del 25%: 5,74 euros
Recàrrec reduït: 17,25 euros

Liquidació amb nº de referencia 2022RSC17900170PG, i corresponent al 3er 
període de l’exercici 2021 model 115 IRPFISS. RET.ARREND.INMUEBLES 
URBANOS.

Import base del recàrrec: 212,80 euros
Percentatge del recàrrec: 8,00 % (superior a 7 mesos e inferior o igual a 8)
Import del recàrrec: 17,02 euros
Reducció del 25%: 4,25 euros
Recàrrec reduït: 12,77 euros

Liquidació amb nº de referencia 2022RSC17900171TG, i corresponent al 4rt 
període de l’exercici 2021 model 115 IRPFISS. RET.ARREND.INMUEBLES 
URBANOS.

Import base del recàrrec: 214,68 euros
Percentatge del recàrrec: 5,00 % (superior a 4 mesos e inferior o igual a 5)
Import del recàrrec: 10,73 euros
Reducció del 25%: 2,68 euros
Recàrrec reduït: 8,05 euros

SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4.1.2. Determinació candidats Segona Fase, Concurs Projectes amb 
intervenció de Jurat que ha de regir selecció de la Proposta per a la 
redacció del Projecte bàsic i executiu, i l’Estudi de seguretat i salut, de les 
obres de construcció d’una Biblioteca, a la cantonada carrer Sant Jaume i 
carrer Font de Can Mas del municipi de Ripollet.-

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2022, es va aprovar 
l’inici de la licitació pública del concurs de projectes amb intervenció de jurat que 
ha de regir la selecció de la proposta per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
i, l’estudi de seguretat i salut de les obres per a la construcció d’una biblioteca, 
en la parcel.la situada a la cantonada entre el carrer Sant Jaume i el carrer Font 
de Can Mas, del municipi de Ripollet, aprovant el Plec de clàusules 
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administratives particulars (plec de bases) i el Plec de prescripcions tècniques 
que el regeixen.

Des de la Unitat de Contractació, es va procedir a la publicació del corresponent 
anunci al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya en data 25 de juliol 
de 2022, i al Diari Oficial de la Unió Europea de 25 de juliol de 2022.

En data 26 d’agost de 2022, el servei dependent de l’òrgan de contractació, 
representat per la tècnica de la Unitat de Contractació de l’Ajuntament, senyora 
DADES PROTEGIDES, assistida per la Secretària de l’ajuntament, senyora Helena 
Muñoz Amorós, es procedeix a l’obertura i qualificació de les sol·licituds de 
participació presentades en temps i forma en un únic sobre (ofertes 
telemàtiques) pels interessats, de conformitat amb l’acta emesa i incorporada a 
l’expedient administratiu.

Un cop efectuat l’examen de tota la documentació es declara que les sol·licituds 
presentades són les següents:

 Número 1, presentada per CALDERON-FOLCH STUDIO S.L.P. + AV62 
ARQUITECTES S.L.P , amb NIF número B63307482, en data 29 de juliol  de 
2022, amb número de registre d’entrada ENTRA-2022-15217.

 Número 2, presentada per COMAS-PONT ARQUITECTES SLP, amb NIF 
número B63461503, en data 3 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-15388.

 Número 3, presentada per TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP., amb NIF número B64202443, en data 3 d’agost de 
2022, amb número de registre d’entrada ENTRA-2022-15390.

 Número 4, presentada per UTE DADES PROTEGODES, amb NIF número 
DADES PROTEGIDES, en data 3 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-15398.

 Número 5, presentada per LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP, amb 
NIF número B62902994, en data 4 d’agost de 2022, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2022-15436.

 Número 6, presentada per DADES PROTEGIDES UTE, amb NIF número 
DADES PROTEGIDES, en data 5 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-15492.

 Número 7, presentada per FORGAS ARQUITECTES, amb NIF número 
B64571235, en data 5 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-15494.
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 Número 8, presentada per LABOQUERIA TALLER D’ARQUITECTURA SCCL, 
amb NIF número F66633967, en data 10 d’agost de 2022, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2022-15635. 

 Número 9, presentada per FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF 
número B25665613, en data 12 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-15907.

 Número 10, presentada per TALLER 9S ARQUITECTES SCPROFESSIONAL, 
amb NIF número J63154868, en data 14 d’agost de 2022, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2022-15922.

 Número 11, presentada per H3O ARCHITECTS SLP, amb NIF número 
B67606681, en data 19 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-16042.

 Número 12, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número DADES 
PROTEGIDES, en data 23 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-16101.

 Número 13, presentada per DADES PROTEGIDES, amb NIF número DADES 
PROTEGIDES, en data 23 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-16107.

 Número 14, presentada per UTE MORALES DE GILES ARQUITECTOS + LUIS 
SANS ARQUITECTURA, amb NIF número B66578089, en data 23 d’agost 
de 2022, amb número de registre d’entrada ENTRA-2022-16129.

 Número 15, presentada per ROLDAN BERENGUE ARQTS, SLP, amb NIF 
número B66237223, en data 24 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-16137.

 Número 16, presentada per OP.TEAM ARQUITECTURA SLP, amb NIF 
número B63755102, en data 24 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-16139.

 Número 17, presentada per DADES PRPOTEGIDES, ARQUITECTE, amb NIF 
número DADES PROTEGIDES, en data 24 d’agost de 2022, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2022-16140.

 Número 18, presentada per RQP ARQUITECTURA SLP, amb NIF número 
B59342295, en data 24 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-16149.
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 Número 19, presentada per COL·LECTIU BRUSI SLP, amb NIF número 
B66555087, en data 24 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
ENTRA-2022-16150.

 Número 20, presentada per DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, S.L.P., amb 
NIF número B62095781, en data 24 d’agost de 2022, amb número de 
registre d’entrada ENTRA-2022-16158: es comprova que consta tota la 
documentació sol·licitada, declarant-se l’admissió de la seva sol·licitud.

 Número 21, presentada per UTE DADES PROTEGIDES, amb NIF número 
DADES PROTEGIDES, en data 24 d’agost de 2022, amb número de registre 
d’entrada ENTRA-2022-16162.

Es constata que la sol·licitud de participació presentada per la cooperativa 
LABOQUERIA TALLER D’ARQUITECTURA SCCL,  no conté cap document tècnic 
que sintetitzi el projecte executiu que s’havia de presentar, tal i com es preveia 
a  la clàusula 8, punt III, Criterios de selección de los candidatos (fase 1), del plec 
de bases del concurs. En conseqüència es considera que no pot ser admesa en el 
procediment de selecció i es proposa la seva exclusió per part de l’òrgan de 
contractació.

Admeses la resta de les sol·licituds de participació presentades, en data 5 de 
setembre de 2022 es posa a disposició de tots els membres del Jurat, a través 
dels seus respectius correus electrònics, els arxius que conformen cadascuna de 
les vint (20) propostes candidates admeses, per a la seva revisió i valoració 
consensuada, de conformitat amb els criteris de selecció continguts al plec de 
bases, amb resultat d’elecció de les cinc (5) millors que passaran a la segona fase 
del concurs com a finalistes, tot establint-se que la composició del Jurat és la 
següent:

- Presidenta: Senyora DADES PROTEGIDES, arquitecta tècnica municipal.

- Cinc vocals, dels quals els tres primers tenen titulació d’arquitectes:

o Senyor DADES PROTEGIDES, designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya.

o Senyora DADES PROTEGIDES, arquitecta de la Unitat d’Arquitectura 
Bibliotecària de la Diputació de Barcelona.

o Senyora DADES PROTEGIDES, arquitecta designada pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya per substitució de DADES PROTEGIDES, qui 
va presentar la seva renúncia per afinitat amb un dels candidats 
admesos.

o Senyora DADES PROTEGIDES, directora de la Biblioteca de Ripollet
o Senyor DADESPROTEGIDES, coordinador de l’àmbit de Desenvolupament 

Comunitari (Esports, Cultura i Patrimoni)
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- Secretària: Senyora DADES PROTEGIDES, tècnica de l’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari (Esports, Cultura i Patrimoni) de l’Ajuntament 
de Ripollet designada a l’efecte.

Que en data 15 de setembre de 2022, es reuneixen en sessió la totalitat dels 
membres que composen el Jurat designat, i es procedeix a analitzar i valorar 
cadascuna de les propostes presentades, de conformitat amb els criteris 
establerts al plec de bases del concurs, quedant la puntuació i classificació de les 
mateixes de la forma següent:

1.- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP

B64202443 87 punts

2.- CALDERON-FOLCH STUDIO S.L.P. + AV62 
ARQUITECTES S.L.P.

B63307482 86 punts

3.- H30 ARCHITECTS SLP B67606681 84 punts
4.- FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. B25665613 83 punts
5.- OP.TEAM ARQUITECTURA SLP B63755102 82 punts
6.- UTE MORALES DE GILES ARQUITECTOS + LUIS SANS 

ARQUITECTURA,
B66578089 79 punts

7.- UTE DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 79 punts
8.- TALLER 9S ARQUITECTES SCPROFESSIONAL J63154868 78 punts
9.- ROLDAN BERENGUE ARQTS, SLP B66237223 78 punts
10.- COL·LECTIU BRUSI SLP B66555087 78 punts
11.- COMAS-PONT ARQUITECTES SLP B63461503 75 punts
12.- DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 73 punts
13.- FORGAS ARQUITECTES B64571235 69 punts
14.- DADES PRPOTEGIDES, ARQUITECTE DADES PROTEGIDES 69 punts
15.- DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, S.L.P. B62095781 69 punts
16.- DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 67 punts
17.- LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP B62902994 65 punts
18.- DADES PROTEGIDES UTE DADES PEOTEGIDES 64 punts
19.- RQP ARQUITECTURA SLP B59342295 63 punts
20.- UTE DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 60 punts

A la vista de l’anterior classificació, el Jurat proposa la designació dels 
concursants que han quedat situats en les primeres cinc posicions, per ser 
convidats a passar a la fase 2 del concurs, així com traslladar aquesta decisió i 
proposta a l’òrgan de contractació per a la designació i realització formal de la 
invitació als seleccionats, mitjançant les notificacions i publicacions oportunes.

Aquests cinc concursants són els següents:

1.- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE, SLP

2.- CALDERON-FOLCH STUDIO S.L.P. + AV62 ARQUITECTES S.L.P.

3.- H30 ARCHITECTS SLP

4.- FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P.

5.- OP.TEAM ARQUITECTURA SLP
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D’acord amb els antecedents exposats, altres de general i procedent aplicació, la 
Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Excloure la sol·licitud de participació de la cooperativa LABOQUERIA 
TALLER D’ARQUITECTURA SCCL, per no contenir cap document tècnic al sobre 
únic per a ser valorat per part del Jurat.

Segon.- Aprovar l’establiment de la puntuació obtinguda de les sol·licituds de 
participació presentades i acceptades, i la seva classificació per ordre decreixent, 
d’acord amb els criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars 
(plec de bases del concurs), de conformitat amb la proposta realitzada pel Jurat, 
que queda de la forma següent:

1.- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP

B64202443 87 punts

2.- CALDERON-FOLCH STUDIO S.L.P. + AV62 
ARQUITECTES S.L.P.

B63307482 86 punts

3.- H30 ARCHITECTS SLP B67606681 84 punts
4.- FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. B25665613 83 punts
5.- OP.TEAM ARQUITECTURA SLP B63755102 82 punts
6.- UTE MORALES DE GILES ARQUITECTOS + LUIS SANS 

ARQUITECTURA,
B66578089 79 punts

7.- UTE DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 79 punts
8.- TALLER 9S ARQUITECTES SCPROFESSIONAL J63154868 78 punts
9.- ROLDAN BERENGUE ARQTS, SLP B66237223 78 punts
10.- COL·LECTIU BRUSI SLP B66555087 78 punts
11.- COMAS-PONT ARQUITECTES SLP B63461503 75 punts
12.- DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 73 punts
13.- FORGAS ARQUITECTES B64571235 69 punts
14.- DADES PRPOTEGIDES, ARQUITECTE DADES PROTEGIDES 69 punts
15.- DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, S.L.P. B62095781 69 punts
16.- DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 67 punts
17.- LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP B62902994 65 punts
18.- DADES PROTEGIDES UTE DADES PEOTEGIDES 64 punts
19.- RQP ARQUITECTURA SLP B59342295 63 punts
20.- UTE DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 60 punts

Tercer.- Designar als cinc (5) primers classificats, com a concursants 
seleccionats i convidats a passar a la fase 2 del concurs:

1.- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO 
ARCHITECTURE, SLP

B64202443 87 punts

2.- CALDERON-FOLCH STUDIO S.L.P. + AV62 ARQUITECTES 
S.L.P.

B63307482 86 punts

3.- H30 ARCHITECTS SLP B67606681 84 punts
4.- FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. B25665613 83 punts
5.- OP.TEAM ARQUITECTURA SLP B63755102 82 punts
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Quart.- Notificar als cinc concursants finalistes seleccionats, la seva designació 
com a convidats a participar a la fase 2 del concurs, entenent que, d’acord amb 
allò previst al Plec de clàusules administratives particulars (plec de bases), 
disposaran d’un termini màxim de quaranta-cinc dies naturals per a la 
presentació de la seva proposta, comptadors a partir del dia següent a la data de 
remissió de la invitació de presentació d’oferta a través de l’eina de Sobre Digital 
(segon espai virtual que s’habilitarà per a aquest procediment).

Cinquè.- Notificar el resultat de les puntuacions obtingudes i el contingut dels 
acords anteriors a la resta de participants, tot publicant l’acord a la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Donar inici a la segona fase del concurs, habilitant el segon espai virtual 
d’aquest procediment a través de la mateixa Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’eina de Sobre Digital, de conformitat amb 
allò previst al plec de bases del concurs.

4.2. Modernització Administrativa:

4.2.1. Conveni entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Ripollet per a 
la realització de una prova pilot d’atenció ciutadana a distància.-

ANTECEDENTS DE FET

Que amb data 30 d’abril de 2020 l’Ajuntament en Ple, acorda la integració amb 
el Consorci Localret.

En data 7 de juliol de 2022, es formalitzà conveni de col·laboració entre 
l’empresa Cisco International Limied i el Consorci Localret per a la realització de 
proves pilot d’atenció ciutadana a diversos ajuntament consorciats.

Que l’Ajuntament està interessat en donar suport i potenciar la implantació i 
utilització de les noves tecnologies per a l’atenció ciutadana.

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració conjunta entre les parts per a la 
realització d’activitats de conceptualització, pilotatge i innovació de productes i 
serveis per a una adaptació més gran a les necessitats de l’ajuntament en 
consorci amb Localret.

Com a conseqüència de l’adhesió a aquest conveni, es durà a terme una prova 
pilot relativa a l’atenció personal a la ciutadania a distància mitjançant una 
solució digital aportada per CISCO.

La prova pilot consisteix a instal·lar i posar en funcionament la solució Cisco 
Remote Expert, per connectar ciutadania o visitants amb especialistes 
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municipals, independentment de les seves ubicacions físiques, utilitzant 
tecnologies en les àrees de telepresència, col·laboració i centres d’atenció.

Els elements tecnològics s’emplaçaran a equipaments públics o, alternativament, 
a l’espai públic per tal d’informar i/o atendre la ciutadania o visitants del 
municipi en les diferents matèries que l’Ajuntament proposi d’acord amb CISCO 
i Localret.

El conveni preveu que l’Ajuntament adopti les obligacions següents:

 Adherir-se al present conveni
 Formar part del grup de treball esmentat a l’apartat anterior.
 Indicar l’emplaçament de l’equipament tecnològic i l’àmbit d’atenció 

informatiu i/o assistencial on es vol desenvolupar el pilot.
 Estar en contacte permanent amb CISCO per tal d’informar, avaluar i fer les 

propostes de millora que es plantegin de l’us de la solució digital.
 Informar Localret de l’evolució de la prova pilot de manera periòdica.
 Un cop finalitzada la prova pilot, l’Ajuntament haurà de retornar a CISCO 

l’equipament instal·lat.
 En cap cas, L’Ajuntament podrà basar l’eventual adjudicació d’un contracte 

en raons tècniques derivades de la prova pilot prevista, ni podrà atorgar a 
CISCO cap avantatge derivat de l’execució del present conveni.

 La durada de les proves pilot serà d’un termini màxim de 6 mesos, amb 
possibilitat d’estendre’s per un període addicional de 6 mesos més si les parts 
així ho acordessin de forma expressa.

 La competència per subscriure tota mena de convenis és de la Junta de 
Govern Local.

FONAMENTS DE DRET

 Conveni d’integració entre l’Ajuntament de Ripollet i el Consorci Localret de 
data 30 d’abril de 2020.

 Conveni de col·laboració entre l’empresa Cisco International Limited i el 
Consorci Localret per a la realització de proves pilot d’atenció ciutadana a 
diversos ajuntament consorciats.

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya.
 Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis 

de col·laboració i cooperació.
 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.
 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 
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de desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat primer, respecte les atribucions en matèria de subscripció de 
convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats 
i particulars.

Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:

Primer.- APROVAR l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet al conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i CISCO per a la realització de la prova 
pilot d’atenció ciutadana a distància, que s’annexa a aquest acord.

Segon.- Notificar al Consorci Localret i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

5.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Seguretat i Proximitat:

5.1.1. Creació zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Sant Pere 
4.-

Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, en representació 
de l´empresa Trimdelson Trade  S.L. amb número de registre d’entrada 22/11868 
i data 14 de juny de 2022, en la qual demana habilitar una zona de càrrega i 
descàrrega particular al carrer Sant Pere numero 4.

Fonaments de dret

Vista l´Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viària, on estableix al seu 
article 60.1 el següent: 

“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 més 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 
càrrega i descàrrega, sempre i quan no superi la limitació senyalitzada”.

Vist l’informe emès en data 22 de setembre d’enguany, per l´Inspector Cap de la 
Policia Local, el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment. 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de 
desembre de 2019, la Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Autoritzar a l´empresa Trimdelson Trade S.L, amb número de N.I.F. B-
65270183 a la creació d’una zona de càrrega i descàrrega particular de 12 metres 
de llargària al carrer Sant Pere numero 4, per tal de facilitar les maniobres de 
càrrega i descàrrega. 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: Zona reservada per 
TRIMDELSON TRADE S.L. – GIR CAMIONS.

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

2) L’horari d’aquesta zona reservada serà de 00:00 a 24:00 hores de dilluns a 
diumenge.

3) Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, per tal que procedeixi a incloure la zona de càrrega i descàrrega al 
padró corresponent, així com per la tramitació del rebut anual corresponent.

4) Establir, segons les actuals ordenances fiscals, la quota resultant en 1.044 €. 
A satisfer durant el període establert al calendari fiscal aprovat per l’Ajuntament. 
La tarifa s’anirà actualitzant en funció de les Ordenances Fiscals.

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

6.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa Cercle Filatèlic.-

Antecedents de fets:

Que en data 22 de desembre de 2021 es va aprovar per Decret d’Alcaldia una 
subvenció nominativa, per un import de 276,21.-€ a favor de l’entitat Cercle 
Filatèlic i Numismàtic de Ripollet, per tal de finançar part del cost del projecte 
d’activitats culturals anual de l’any 2021 amb un pressupost de 611,21€.
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Que en data 24 de desembre de 2021, es va signar el conveni regulador de la 
subvenció prevista nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, 
aplicació pressupostaria 601.334.48030.

Que a 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.

Que en data 10 de març de 2022, van presentar mitjançant instància al registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2022-3631, els documents 
justificatius per import del total del projecte, 611,21.-€.

Que segons consta a l’informe tècnic de la Cap d’Unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada des d’aquest departament  es considera 
que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el conveni aprovat per a l’any 
2021 sumen un import total de 611,21.-€ (consta la relació amb els imports 
imputats i els conceptes als que corresponent al full de càlcul adjunt a aquest 
expedient administratiu). Totes les factures presentades, excepte l’assegurança 
que està domiciliada, es van pagar en efectiu, i consta el segell de cobrat en 
cadascuna d’elles. Es consideren admesos i vàlids aquests pagaments en efectiu. 
Igualment aquesta despesa és adequada a la finalitat de la subvenció atorgada, 
segons el projecte aportat per l’entitat.

Fonaments jurídics:

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 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.
 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya.
 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.
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 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.

 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.

 Pla estratègic de Subvencions 2019-2021, Corporació i Patronats de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat Cercle 
Filatèlic i Numismàtic de Ripollet, amb NIF G08531857, per un import de 611,21.-
€, que correspon al 100% del pressupost presentat per al projecte anual, pel qual 
es va a aprovar una subvenció de 276,21.-€.

Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 55,24.-€, corresponent al 20% 
restant del total de la subvenció nominativa atorgada a l’entitat Cercle Filatèlic i 
Numismàtic de Ripollet l’exercici 2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
601.334.48030.

Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat Cercle Filatèlic i Numismàtic de 
Ripollet.

Quart.- Comunicar el present acord a la intervenció i la tresoreria municipal.

6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa Acció Fotogràfica 
Ripollet, en endavant AFR, per a l’exercici 2021.

Antecedents de fets:

Que en data 22 de desembre de 2021 es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 
2021/2260, una subvenció nominativa per un import de 512,33.-€ a favor de 
l’entitat AFR, per tal de finançar part del programa anual d’activitats d’Acció 
Fotogràfica de Ripollet de l’any 2021 amb un pressupost total de 2.600,00.-€.

Que en data 13 de gener de 2022, es va signar el conveni regulador de la 
subvenció prevista nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, 
aplicació pressupostaria 601.334.48037.
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Que a les clàusules primera i segona es defineix l’objecte i la finalitat de la 
subvenció. Així mateix a la clàusula vuitena, s’estableix el finançament de 
l’activitat subvencionada i la forma de pagament de la subvenció i s’indica que 
es farà una primera bestreta del 80% de l’import de la subvenció, i s’abonarà a 
partir de la data de signatura del conveni. La resta del 20%,  fins arribar al 100%, 
s’abonarà a l’aprovació de la justificació del pressupost total previst al projecte. 
Igualment la forma de justificació i documentació requerida per formalitzar la 
mateixa queda recollida a la clàusula desena.

Que el 23 de març de 2022, van presentar mitjançant instància al registre general 
de l’Ajuntament, núm. d’entrada 2022-4684, una relació de documents 
justificatius de la subvenció, i en data 14 de juliol de 2022, van presentar per 
registre d’entrada núm. 2022/11902 el balanç de l’exercici 2021, així com la 
relació de factures justificatives de la subvenció per import de 2.605,69.-€.

Que segons consta a l’informe tècnic de la Cap d’Unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada des d’aquest departament  es considera 
que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el conveni aprovat per a l’any 
2021 sumen un import total de 2.605,69.-€ (consta la relació amb els imports 
imputats i els conceptes als que corresponent al full de càlcul adjunt a aquest 
expedient administratiu). Es considera que aquesta despesa és adequada a la 
finalitat de la subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’entitat AFR.

Fonaments jurídics:

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 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.
 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya.
 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.

 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.
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 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.

 Pla estratègic de Subvencions 2019-2021, Corporació i Patronats de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat AFR, amb 
NIF G-65066227, per un import de 2.605,69.-€, que supera el pressupost 
presentat per al projecte anual pel qual es va aprovar una subvenció de 512,33 €.

Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 102,47.-€, corresponent al 20% 
restant, a càrrec de l’aplicació pressupostària 601.334.48037.

Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat AFR.

Quart.- Comunicar el present acord a la intervenció i la tresoreria municipal.

6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació serveis auditoria seguretat CIP.-

Fets

L’Oficina de Patrimoni Cultural ha engegat un projecte d’auditories i 
assessorament en matèria de seguretat, donada la necessitat manifestada pels 
museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) en matèria de seguretat, així com 
dels resultats obtinguts arrel de les enquestes anuals i de l’auditoria que es va 
realitzar per detectar dèficits i mancances dels equipaments.

Les auditories tenen la finalitat de comprovar en quin punt es troben les mesures 
de seguretat en els museus i equipaments patrimonials de la XML, entenent que 
han de complir tres aspectes essencials en relació a la seguretat: la seguretat de 
les persones (tant de treballadors, com usuaris i visitants), de les col·leccions, 
així com la seguretat del mateix edifici.

L’objectiu és detectar les mancances en relació al compliment de la legislació 
vigent i proposar recomanacions i accions per a resoldre les deficiències 
detectades.
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El museu i equipament en els que es realitzaran les auditories són els següents:

- Ripollet, Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata.

La Presidència Delegada de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, en 
data 1 de juliol de 2022, ha dictat un decret sobre “Aprovar l’expedient de 
contracte menor per als serveis d’auditoria i assessorament en matèria de 
seguretat dels museus d ela Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, 
i adjudicar-lo a Davos Protección SL”.

Fonaments de dret

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, relatiu a 
procediments de concessió de subvencions.

 Real Decret 887/2009, de 21 de juliol per qual s’aprova el Reglament i 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

 Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i 
procediment aplicació, i en  exercici de les atribucions que confereix a 
l’alcalde la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladors de les bases de règim local.

Vist l’informe emès en data 7 de setembre, pel/la tècnic/a de Patrimoni, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de 
desembre de 2019, la Junta de Govern Local acorda:

PRIMER.- Acceptar la concessió dels serveis d’auditoria i assessorament en 
matèria de seguretat dels museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació 
de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, en l’equipament Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata.

6.3. Esports:

6.3.1. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Gassó.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB BÀSQUET GASSÓ amb NIF G60432739, presenta el model SUBV5 
en termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-2022-5569 de data 
24/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en règim de 
concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000), per un 
import de 445,62 €, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.
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Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
Programa 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives 
locals en lligues federades o escolars.

445,62 €

Atès que l’entitat CLUB BÀSQUET GASSÓ amb NIF G60432739, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 3: Participació 
d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars,  amb 
una relació de despeses per import de 6.037,18 euros, segons la relació adjunta 
a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament 
es considera que les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.
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Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat CLUB BÀSQUET GASSÓ, efectuades en el 
període entre 01 de gener  de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la 
relació següent:

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 3 445,62 € 6.037,18 € 445,62 €

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

 Import atorgat: 445,62 €
 Import justificat: 6.037,18 €
 Import obligació: 445,62 €
 Import pagament: 445,62 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB BÀSQUET GASSÓ, amb NIF 
G60432739,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 445,62 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

6.3.2. Justificació subvenció 2021 Club de Tenis Ripollet.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB DE TENIS RIPOLLET amb NIF G59746230, presenta el model 
SUBV5 en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-4568, 4570 i 
4571, de data 21/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció 
atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000) per un import de 375,00 €, respecte del PROGRAMA 2: 
COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, per un import de 1.931,03 €, 
respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS 
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ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS i per un import de 
268,07 €, respecte del  PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT 
FEMENÍ.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 2: Col·laboració d’entitats esportives en 
l’organització de les activitats del programa d’esport escolar 
organitzades i promogudes per l’Ajuntament de Ripollet.

375,00 €

PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats 
esportives locals en lligues federades o escolars.

1.931,03 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 268,07 €

Atès que l’entitat CLUB DE TENIS RIPOLLET amb NIF G59746230, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ 
D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I PROMOGUDES PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una relació de despeses per import de 985,27 
euros, justificació pel PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES 
ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS, amb una 
relació de despeses per  import de 4.183,04 euros, i justificació pel PROGRAMA 
7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ, amb una relació de despeses per 
import de 858,29 euros, segons la relació adjunta a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.
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Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament 
es considera que les factures i justificants que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat CLUB DE TENIS RIPOLLET, efectuades en el 
període entre 01 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la 
relació següent:

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 2 375,00 € 985,27 € 375,00 €
Programa 3 1.931,03 € 4.183,04 € 1.931,03 €
Programa 7 268,07 € 858,29 € 268,07 €

PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

 Import atorgat: 375,00 €
 Import justificat: 985,27 €
 Import obligació: 375,00 €
 Import pagament: 375,00 €

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

 Import atorgat: 1.931,03 €
 Import justificat: 4.183,04 €
 Import obligació: 1.931,03 €
 Import pagament: 1.931,03 €
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PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ.

 Import atorgat: 268,07 €
 Import justificat: 858,29 €
 Import obligació: 268,07 €
 Import pagament: 268,07 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB DE TENIS RIPOLLET amb NIF 
G59746230, 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: 1.931,03 €
Programa 7: 268,07 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

6.3.3. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Ripollet.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB BASQUET RIPOLLET amb NIF V58847880, presenta el model 
SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-5347, 5348 I 
5349, de data 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 1.429,71 €, respecte del PROGRAMA 3: 
PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN 
LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS, per un import de 362,60 €, respecte del 
PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI, i per un import de 372,96 €, respecte del PROGRAMA 7: PROMOCIÓ 
I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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 
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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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats 
esportives locals en lligues federades o escolars.

1.429,71 €

PROGRAMA 5: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi.

362,60 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 372,96 €

Atès que l’entitat CLUB BASQUET RIPOLLET amb NIF V58847880, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES 
O ESCOLARS,  amb una relació de despeses per import de 10.099,40 euros, 
justificació pel PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU 
PER AL MUNICIPI, amb una relació de despeses per  import de 838,53 euros, i 
justificació pel PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ, amb 
una relació de despeses per import de 1.244,00 euros, segons la relació adjunta 
a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament  
es considera que les factures i justificants que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.
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Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat CLUB BASQUET RIPOLLET, efectuades en el 
període entre 01 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 1.429,71 € 10.099,40 € 1.429,71 €
Programa 5 362,60 € 838,53 € 362,60 €
Programa 7 372,96 € 1.244,00 € 372,96 €

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

 Import atorgat: 1.429,71 €
 Import justificat: 10.099,40 €
 Import obligació: 1.429,71 €
 Import pagament: 1.429,71 €

PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 838,53 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ
 Import atorgat: 372,96 €
 Import justificat: 1.244,00 €
 Import obligació: 372,96 €
 Import pagament: 372,96 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB BASQUET RIPOLLET amb NIF 
V58847880,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 1.429,71 €
Programa 5: 362,60 €
Programa 7: 372,96 €
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Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

6.3.4. Justificació subvenció 2021 AMPA Gassó i Vidal.-

Antecedents de fets:

L’entitat AMPA GASSÓ I VIDAL amb NIF G59495754, presenta el model SUBV5  
en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-5340 de data 
30/03/2022, corresponents a la justificació de la subvenció atorgada, en règim 
de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000), per un 
import de 5.502,58 €, respecte del PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA 
D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
Programa 1: Participació al programa d’esport escolar organitzat 
i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.

5.502,58 €
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Atès que l’entitat AMPA GASSÓ I VIDAL amb NIF G59495754, presenta, en forma 
i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una relació de despeses per import de 
3.321,80 euros, segons la relació adjunta a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament 
es considera que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat AMPA GASSÓ I VIDAL, efectuades en el període 
entre 01 de gener  de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació 
següent:

Import atorgat Import justificat Import revocació parcial Import obligació
Programa 1 5.502,58 € 3.321,80 € 2.180,78 € 3.321,80 €

Segon.- Incoar expedient de revocació parcial dels imports concedits que no 
s’han justificat correctament, per import de 2.180,78 euros.

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

Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat AMPA GASSÓ I VIDAL i donar compte 
als serveis econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.
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6.3.5. Justificació subvenció 2021 Club de Futbol Ripollet.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB DE FUTBOL RIPOLLET amb NIF G58140526, presenta el model 
SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-3484 I 5119 de 
data 08/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en 
règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000) 
per un import de 6.145,89 €, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES 
O ESCOLARS, per un import de 797,71 €, respecte del PROGRAMA 5: 
ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS ESPORTIVES 
D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL MUNICIPI, i per 
un import de 139,86 €, respecte del PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE 
L’ESPORT FEMENÍ.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats 
esportives locals en lligues federades o escolars.

6.145,89 €

PROGRAMA 5: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi.

797,71 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 139,86 €
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Atès que l’entitat CLUB DE FUTBOL RIPOLLET amb NIF G58140526, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 3: Participació 
d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars, amb 
una relació de despeses per import de 7.439,71 euros, justificació pel PROGRAMA 
5: Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial 
rellevància o interès socioesportiu per al municipi , amb una relació de despeses 
per  import de 5.960,46 euros i justificació pel PROGRAMA 7: Promoció i foment 
de l’esport femení, amb una relació de despeses per import de 139,86 euros, 
segons la relació adjunta a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament  
es considera que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat CLUB DE FUTBOL RIPOLLET, efectuades en el 
període entre 01 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 6.145,89 € 7.439,71 € 6.145,89 €
Programa 5 797,71 € 5.960,46 € 797,71 €
Programa 7 139,86 € 139,86 € 139,86 €

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

 Import atorgat: 6.145,89 €
 Import justificat: 7.439,71 €
 Import obligació: 6.145,89 €
 Import pagament: 6.145,89 €
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PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI

 Import atorgat: 797,71 €
 Import justificat: 5.960,46 €
 Import obligació: 797,71 €
 Import pagament: 797,71 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ

 Import atorgat: 139,86 €
 Import justificat: 139,86 €
 Import obligació: 139,86 €
 Import pagament: 139,86 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB DE FUTBOL RIPOLLET amb NIF 
G58140526, a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 6.145,89 €
Programa 5: 797,71 €
Programa 7: 139,86 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

6.3.6. Justificació subvenció 2021 Club Handbol Joventut Ripollet.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET amb NIF G67262683, presenta el 
model SUBV5  en termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-2022-8943 de 
data 31/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en 
règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000), 
per un import de 594,16 €, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES 
O ESCOLARS. 

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001
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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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
Programa 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives 
locals en lligues federades o escolars.

594,16 €

Atès que l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET amb NIF G67262683, 
presenta, en forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 3: 
Participació d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o 
escolars,  amb una relació de despeses per import de 1.376,30 euros, segons la 
relació adjunta a l’expedient administratiu.

Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament  
es considera que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001
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Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET, 
efectuades en el període entre 01 de gener  de 2021 fins al 31 de desembre de 
2021, d’acord a la relació següent:

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 3 594,16 € 1.376,30 € 594,16 €

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

 Import atorgat: 594,16 €
 Import justificat: 1.376,30 €
 Import obligació: 594,16 €
 Import pagament: 594,16 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET, 
amb NIF G67262683,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del 
vigent pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 594,16 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

6.3.7. Justificació subvencions 2021 AFA Pinetons.-

Antecedents de fets:

L’entitat AFA PINETONS amb NIF G64308554, presenta el model SUBV5  en 
termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-2022-4619 de data 22/03/2022, 
corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, per un import total de 
1.488,40 €, en règim de concurrència competitiva, (aplicació pressupostària 
602.342.48000) respecte del PROGRAMA 1: Participació al programa d’esport 
escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001
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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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
Programa 1: Participació al programa d’esport escolar organitzat 
i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.

1.488,40 €

Atès que l’entitat AFA ELS PINETONS amb NIF G64308554, presenta, en forma i 
dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: Participació al programa 
d’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet amb una 
relació de despeses per import de 3.241,53 euros, segons la relació adjunta a 
l’expedient administratiu. 
 
Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament  
es considera que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de la subvenció 
atorgada a l’entitat AFA PINETONS, efectuada en el període entre 01 de gener  
de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació següent:

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 1 1.488,40 € 3.241,53 € 1.488,40 €

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

 Import atorgat: 1.488,40 €
 Import justificat: 3.241,53 €
 Import obligació: 1.488,40 €
 Import pagament: 1.488,40 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat AFA ELS PINETONS amb NIF 
G64308554, a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 1: 1.488,40 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.

*****

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

Urgències:

6.3.8. Justificació subvencions 2021 Asociación Futbol Sala Ripollet.-

Antecedents de fets:

L’entitat ASOCIACIÓN FUTBOL SALA RIPOLLET amb NIF G60282480, presenta el 
model SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-4583 i 
5234, de dates 18/03/2022, 22/03/2022 i 30/04/2022, corresponent a la 
justificació de la subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva 
(aplicació pressupostària 602.342.48000) dels programes 3, 4, 5, 6 i 7.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de 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.

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001
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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.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:

PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats 
esportives locals en lligues federades o escolars.

4.753,32 €

PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius. 500,00 €
PROGRAMA 5: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (Torneig Nacional Vila Ripollet ).

362,60 €

PROGRAMA 6: Formació esportiva per a persones entrenadores, 
monitores i vinculades a les entitats esportives, AMPAS, AFAS i 
associacions de veïns del municipi.

240,00 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 454,55 €

Atès que l’entitat ASOCIACIÓN FUTBOL SALA RIPOLLET amb NIF G60282480, 
presenta, en forma i dins del termini establert, justificació, segons la relació 
adjunta a l’expedient administratiu.

 PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS,  amb una relació de despeses 
per import de 11.727,77 euros

 PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS, amb 
una relació de despeses de 532,00 euros

 PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Torneig Nacional Vila Ripollet) amb una relació de despeses per 
import de 6.714,36 euros.

 PROGRAMA 6: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A PERSONES ENTRENADORES, 
MONITORES I VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, amb una relació 
de despeses per  import de 1.450,00 euros.

 PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ, amb una relació 
de despeses per  import de 1.737,85 euros.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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Atès que el balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat i vista la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Vist que s’han portat a terme les actuacions previstes de la manera descrita en 
la sol·licitud, i que s’han complert els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

Que segons consta a l’informe tècnic del Cap d’Unitat de Gestió del Departament 
d’Esports, un cop revisada la documentació presentada des d’aquest departament  
es considera que  les factures i justificants que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvencions 
de 2021.

Per tot l’exposat i en exercici de les atribucions competencials de l’alcalde segons 
la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega en JGL 
mitjançat resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l’entitat ASOCIACIÓN FUTBOL SALA RIPOLLET, 
efectuades en el període entre 01 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 4.753,32 € 11.727,77 € 4.753,32 €
Programa 4 500,00 € 532,00 € 500,00 €
Programa 5 (torneig) 362,60 € 6.714,36 € 362,60 €
Programa 6 240,00 € 1.450,00 € 240,00 €
Programa 7 454,55 € 1.737,85 € 454,55 €

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

 Import atorgat: 4.753,32 €
 Import justificat: 11.727,77 €
 Import obligació: 4.753,32 €
 Import pagament: 4.753,32 €

PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.

 Import atorgat: 500,00 €
 Import justificat: 532,00 €
 Import obligació: 500,00 €
 Import pagament: 500,00 €

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

Codi Segur de Validació bec9670be90446428d36662b74b28a18001

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

08
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (TORNEIG)

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 6.714,36 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 6: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A PERSONES ENTRENADORES, 
MONITORES I VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, AMPAS, AFAS I 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL MUNICIPI

 Import atorgat: 240,00 €
 Import justificat: 1.450,00 €
 Import obligació: 240,00 €
 Import pagament: 240,00 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ

 Import atorgat: 454,55 €
 Import justificat: 1.737,85 €
 Import obligació: 454,55 €
 Import pagament: 454,55 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat ASOCIACIÓN FUTBOL SALA RIPOLLET 
amb NIF G60282480,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del 
vigent pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 4.753,32 €
Programa 4: 500,00 €
Programa 5 (Torneig): 362,60 €
Programa 6: 240,00 €
Programa 7: 454,55 €

Tercer.- NOTIFICAR el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a Intervenció/tresoreria per al seu 
coneixement.
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7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
Contracte d’obres de reforma i millora de la urbanització del carrer Sant 
Sebastià, entre els carrers Concòrdia i carretera de l’Estació, de Ripollet.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2022 es va 
aprovar definitivament el projecte d’obres de les obres de reforma i millora de la 
urbanització del carrer Sant Sebastià entre els carrer Concòrdia i carretera de 
l’Estació, redactat per la mercantil Terrer d’Enginyeria i Consultoria, SL, amb un 
valor estimat de 1.321.215,50 €.

D’acord amb el certificat emès per la secretària i amb el vist i plau de l’Alcalde, 
en data 1 de setembre de 2022, el projecte aprovat inicialment es va exposar al 
públic al BOPB de data 1 de juliol de 2022, i al tauler d’edictes de la Corporació 
en data 23 de juny de 2022, no havent-se formulat al·legacions i/o reclamacions 
dins el termini dels 30 dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació.

El projecte inclou la memòria, plec de prescripcions tècniques particulars, 
Pressupost i documentació gràfica.

Per tant, per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de setembre 
de 2022, s’ha aprovat definitivament el Projecte anomenat “Actualització del 
Projecte de reforma del carrer Sant Sebastià de Ripollet, 2a Fase” i es procedeix 
a la publicació al taulell d’edicte de la Corporació, BOPB, DOGC i a la web 
municipal.

En data 21 de setembre de 2022 ha estat emesa memòria tècnica justificativa 
per part de l’arquitecte tècnic municipal, senyor DADES PROTEGIDES, 
incorporada a l’expedient administratiu, justificant la necessitat de la realització 
de les obres de reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, entre 
els carrer Concòrdia i carretera de l’Estació, de Ripollet, així com la seva idoneïtat 
i la sostenibilitat financera de la contractació.

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

Atesa aquesta necessitat, la Unitat de Contractació ha elaborat el plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP-, constant a l’expedient el Projecte-
Plec de Prescripcions Tècniques –PPT-, quin tenor i documentació conformen 
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l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.

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

 45233260-9 Treballs de construcció de vies per a vianants.

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.

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 1.321.215,50 € (un milió 
tres-cents vint-i-un mil dos-cents quinze euros amb cinquanta cèntims).

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

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.

La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, atès 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.

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

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:
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Primer.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres de 
reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, entre els carrers 
Concòrdia i carretera de l’Estació, de Ripollet, quines prestacions estan 
genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, continguts a 
l’expedient administratiu.

Segon.- Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 401.1532.61900 “Millores via pública” del 
Pressupost Municipal.

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

Any 2022: despesa de 1.321.215,50 € (un milió tres-cents vint-i-un mil dos-
cents quinze euros amb cinquanta cèntims), més l’IVA de 277.455,26 € (dos-
cents setanta-set mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-sis 
cèntims), conformen una despesa total d’1.598.670,76 € (un milió cinc-cents 
noranta-vuit mil sis-cents setanta euros amb setanta-sis cèntims).

Quart.- 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.

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

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

 Titular Suplent
Presidenta Reyes Muñoz Nevado

Regidora d’Urbanisme
Pilar Castillejo Medina
Regidora d’Economia

Vocal Helena Muñoz Amorós, 
secretària

DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics

Vocal Joan Méndez Martínez, 
interventor

DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

Vocal DADES PROTEGIDES, 
arquitecte tècnic municipal

DADES PROTEGIDES, 
arquitecta tècnica municipal

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica 
de Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica 
de Contractació
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Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per 
a l’efectivitat del present acord.

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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