
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.: JGL2022/30
Caràcter: ordinària
Data: 6 de setembre de 2022
Horari: de 10.15 h a 10.40 h.
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

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. Xavier Ramos Pujol interventor accidental
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 GOVERNANÇA

3.1.- Economia:

3.1.1.- Rectificar error material de l’acord núm. 2.1.4 punt 1, de la JGL de data 28 
de juny de 2022.-

3.2.- Persones:

3.2.1.- Aprovació de l’annex al Conveni de col·laboració amb la Universitat de 
Barcelona per a pràctiques externes dels estudiants.-

3.2.2.- Aprovar l’annex al conveni de cooperació educativa amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona per la realització de pràctiques externes dels 
estudiants.-

3.3.- Modernització Administrativa:

3.3.1.-Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de 
Barcelona, pel Finançament en l’àmbit del Consum, pels recursos: “Servei de 
Mediació en Consum” (Codi 22/Y/319641) i “Serveis Públics de Consum” (Codi 
22/Y/319803), dintre del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació 
de Barcelona.-

4.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1.- Serveis Socials:

4.1.1.- Beques menjador escoles bressols abril-maig.-

4.1.2.- Aprovació de la liquidació pel cofinançament del servei de teleassistència 
local pel període de gener fins abril 2022.-

4.1.3.- Prestacions econòmiques PSE alta subministres O J.-

4.1.4.- Prestacions econòmiques PSE SAD social A V J.-

4.1.5.- Prestacions econòmiques PSE transport adaptat 2022 J A P.-

4.1.6.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-
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4.1.7.-Prestacions econòmiques PSE medicaments A B M.-

4.1.8.- Prestacions econòmiques PSE oftalmologia A B M.- 

4.1.9.- Prestacions econòmiques PSE per a medicaments D T R.- 

4.1.10.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-

4.1.11.- Prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en 
situacions de risc greu.-

4.2.- Educació:

4.2.1.- Acceptar la Transferència del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, per finançar el primer quadrimestre del curs 2022-2023, de la 
quota que havien d’assumir les famílies dels 80 nens escolaritzats a les dues 
escoles bressol municipals (La Rodeta del Molí i la Verema).-

4.3.- Seguretat i Proximitat:

4.3.1.- Aprovar la instal·lació de senyalització vertical de prohibició al c/ 
Tramunta núm. 6-8.-

4.3.2.- Aprovar la creació d’una zona d´estacionament genèric per a persones 
amb mobilitat reduïda al DADES PROTEGIDES.-

4.3.3.- Aprovar la col·locació de senyalització vertical de prohibició 
d´estacionament de vehicles de 3ª categoria al DADES PROTEGIDES.-

4.3.4.- Aprovar les taxes per la retirada de vehicles de la via pública amb el servei 
de la grua municipal el mes de juliol de 2022.-
 

5.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1.- Cultura:

5.1.1.- Aprovar la devolució de la fiança i de l’escola de ball BÁILALO STUDIO per 
a l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet en data 15 de 
maig de 2022.-

5.1.2.- Aprovar la devolució de la fiança de l’Escola de Dansa Odette, per a 
l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet en data 11 de juny 
de 2022.-
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5.1.3.- Acceptació les subvencions de Generalitat de Catalunya, oficina de suport 
a la iniciativa cultural del Departament de Cultura, en l’àmbit de les lletres i les 
biblioteques.-

5.2.- Esports:

5.2.1.- Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CLUB BOXA RIPOLLET, en 
la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021.-

5.2.2.- Aprovació de les Certificacions d’obra números 1 i 2 corresponents al 
Conveni de col·laboració amb l’AMB, per al finançament de les obres del Projecte 
de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet, fase 1.-

5.2.3.- Aprovació provisional de la justificació de la subvenció 2020, en règim 
de concurrència competitiva, a l’entitat PEÑA DEPORTIVA PAJARIL per a 
activitats esportives.-

5.2.4.- Aprovació justificació subvenció 2020 en règim de concurrència 
competitiva a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET per a activitats 
esportives.-

5.2.5.- Aprovació provisional justificació subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA ESCOLA SANT GABRIEL per a 
activitats esportives.-

5.2.6.- Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions 
del Departament d’Esports, de l’any 2021.-

6.- ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1.- Urbanisme:

6.1.1.- Aprovació de l’alta de gual amb execució d’obres a C. Fontanella 41.-

6.1.2.- Incorporació d’una segona matrícula amb número DADES PROTEGIDES a 
la reserva d’estacionament per a minusvàlids situada al DADES PROTEGIDES.-

6.1.3.- Baixa de reserva d'estacionament per discapacitat, DADES PROTEGIDES.-

6.1.4.- Reserva individual de plaça d'aparcament per a persona amb minusvàlua, 
pel vehicle matricula DADES PROTEGIDES.-

6.1.5.- Baixa de la llicència de gual al DADES PROTEGIDES.-
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6.1.6.- Baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
del carrer de les DADES PROTEGIDES.-

6.1.7.- Baixa de la plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda pel 
vehicle matrícula DADES PROTEGIDES.-

6.1.8.- Remissió expedient i compareixença en Recurs Contenciós-Administratiu 
– PA 502/2021-A Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona.-

6.1.9.- Lliurament placa gual emplaçat a DADES PROTEGIDES.- 

6.1.10.- Rectificació error material acord núm. 4.1.1. de la JGL de data 14 d'abril 
de 2020.-

6.1.11.- Acceptació renúncia llicència obres reforma nau industrial situada al 
carrer Sarrià de Ter, 20-52 de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA.-

6.1.12.- Aprovació de la Memòria Valorada de millora i condicionament dels 
passos elevats i passos de vianants, existents a Ripollet.

6.2.- Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1.- Aprovació de devolucions de liquidacions de la venda de roses de Sant 
Jordi 2022.-

6.2.2.- Finalització concessió de domini públic per al subministrament, 
instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i 
marquesines informatives.-

6.2.3.- Baixa de llicència d’activitat a les naus del c. Sarrià de Ter nº20-52, de 
MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA.-

6.3.- Protecció del Medi:

6.3.1.- Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del 25% de l’import 
de les certificacions 3 i 4 de les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament 
dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de 
l'ermita de Ripollet.- 
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Urgència:

7.- ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1.- Urbanisme:

7.1.1. Actualització del Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastià de 
Ripollet, entre els carrers concòrdia i carretera de l'Estació.-

*****

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.

 JGL2022/29 Ordinària 26/07/2022

2. Despatx d'ofici.

Restar assabentats dels decrets de l’Alcaldia següents:

- 2022/1149, de 29 de juny de 2022, pel qual s’aprova l’autorització d’ús 
d’instal·lacions esportives al Club Patinatge Artístic Ripollet per a la 
tecnificació d’estiu, del dilluns 27 de juny al dimarts 19 de juliol (de dilluns 
a divendres) i del dilluns 25 de juliol al divendres 29 de juliol de 15:00h a 
les 20:30 hores.

- 2022/1151, de 29 de juny de 2022, pel qual s’aprova l’autorització d’ús de 
la instal·lació pistes de tenis del Poliesportiu Municipal de Ripollet per a 
la celebració d’un torneig de 24 hores de tenis. Cessió que està exempta 
de taxa al tractar-se d’una entitat de categoria A. 

- 2022/1166, de 01 de juliol de 2022, cessió de la Pista Principal i Pista 
Annexa del Pavelló Municipal d’Esports Joan Creus amb motiu del 
Campionat d’Espanya Cadet i Juvenil. Cessió que està exempta de taxa al 
tractar-se d’una entitat local sense ànim de lucre, tal i com queda 
reflectit  a l’article 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives de 
l’ordenança fiscal 19, taxa per la prestació de serveis esportius.

- 2022/1181, de 05 de juliol, pel qual s’aprova la baixa de rebuts de padró 
d’abonaments del Poliesportiu Municipal i de liquidació de la taxa de curs 
de natació anual per incidències d’enregistrament, per import total de 
335,75€.
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- 2022/1306, de data 25 de Juliol de 2022, referent a l’aprovació de la 
memòria del projecte Espai d’innovació econòmica i sociocomunitària al 
barri de Can Mas, dins el Programa integral de barris per a la millora de 
Rendes i sol·licitar a l’Àrea metropolitana de Barcelona, a través de la 
plataforma EACAT i mitjançant els models normalitzats, una subvenció de 
805.000,00 euros que servirà per poder finançar el cost total de les 
actuacions del projecte.

- 2022/1316, de 26 de juliol, per la qual s’aprova la liquidació d’abonaments 
al Poliesportiu Municipal del mes de maig de 2022, amb un import total 
de 7.420,55€.

- 2022/1445, de 8 d’agost de 2022, per la qual s’aprova l’autorització d’ús 
a l´entitat l’Associació Futbol Sala Ripollet, de la Pista Principal i Pista 
Annexa del Pavelló Municipal d’Esports Joan Creus per a la realització del 
Torneig Vila de Ripollet Futbol Sala Ripollet. El termini  de l’autorització 
d’ús serà:

Dijous 01 de setembre de 2022 de 16:00 a 23:30h
Divendres 02 de setembre de 2022  de 12:00 a 23:30h.
Dissabte 03 de setembre de 2022  de 8:00 a 23:30h.
Diumenge 04 de setembre de 2022  de 8:00 a 21:00h.

Aquesta autorització d’ús està exempta de taxa al tractar-se d’una entitat 
local sense ànim de lucre, tal i com queda reflectit  a l’article 6.1.11. Usos 
especials instal·lacions esportives de l’ordenança fiscal 19, taxa per la 
prestació de serveis esportius.

- 2022/1447, de data 8 d’agost de 2022, pel qual s’aprova el padró 
d’abonaments al Poliesportiu Municipal de Ripollet, corresponent al mes 
de Agost 2022, per un import total de 105.584,39€.

- 2022/1457, de data 10 d’agost de 2022, per la qual s’aprova la liquidació 
de les inscripcions a l’Escola Esportiva d’Estiu 2022, amb un import total 
de 29.941,40€.

- 2022/1458, de 10 d’agost de 2022, per la qual s’aprova la liquidació dels 
cursos trimestrals de natació per a adults i joves del tercer trimestre de la 
temporada 2021/22, per un import total de 3.910,00€.

- 2022/1461, de 10 d’agost de 2022, pel qual s’aprova la liquidació en 
relació a la inscripció als cursos intensius de natació de juliol de 2022, per 
un import total de 12.570,00 €.
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- 2022/1468, de data 11 d’agost de 2022, relatiu a l’aprovació de l’inici de 
l’expedient administratiu de licitació del contracte d’obres de reforma 
interior d’un edifici municipal al carrer Nou, núm. 21, de Ripollet (“Espai 
Casa de la Dona”). La despesa màxima derivada d’aquest contracte, 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 305.2314.63200 “Casa de la 
Dona” del Pressupost Municipal, d’acord amb els següents imports:

 Any 2022: 193.930,27 €, més l’IVA de 40.725,36 €, conformant 
una despesa total de 234.655,63 €.

- 2022/1470, de data 11 d’agost de 2022, relatiu a l’aprovació l’inici de 
l’expedient administratiu de licitació del contracte de servei del Pla 
Educatiu Entorn de Ripollet. La despesa derivada d’aquest contracte, 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 308.323.226992 – Pla Educatiu 
Entorn, d’acord amb els següents imports: 

 Any 2022: tres mesos (d’octubre a desembre), despesa de   
16.955,53 €, més l’IVA de 3.560,66 €, fan un total de 20.516,19 €. 

 Any 2023: vuit mesos (de gener a juliol), despesa de 45.214,73 €, 
més l’IVA de 9.495,09 €, fan un total de 54.709,82 €. 

- 2022/1475, de data 12 d’agost de 2022, relatiu a l’aprovació de l’inici de 
l’expedient administratiu de la licitació del contracte d’obres de 
construcció del bar al camp de futbol municipal Ripollet. La despesa 
màxima derivada d’aquest contracte s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 602.342.63201 “Millores instal·lacions esportives” 
del Pressupost Municipal, d’acord amb el següent import: 

 Any 2022: despesa de 167.799,51 €, més l’IVA de 35.237,90 €, 
conformen una despesa total del 203.037,41 €.

3.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1.- Economia:

3.1.1.- Rectificar error material de l’acord núm. 2.1.4 punt 1, de la JGL de 
data 28 de juny de 2022.-

Antecedents

En data 28 de juny de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar la devolucions 
de garanties definides de dos licitacions de contractes amb l’empresa JUAN SUÑE, 
S.A., una per cadascuna de les adjudicacions:
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- Contracte de subministrament de productes químics per efectuar el 
procés de desinfecció de les piscines municipals del poliesportiu de 
Ripollet i el servei de manteniment dels aparells de control, aprovat per 
la Presidència delegada del Patronat Municipal d’Esports, mitjançant 
Resolució de 6 de juny de 2011. El contracte es va formalitzar el 29 de 
juny de 2011, amb una durada inicial de 4 anys amb possibilitat de dues 
prorrogues anuals. La garantia definitiva ascendeix a l’import de 4.830,30 
€.
 

- Contracte de servei de control de condicions físic-químiques i 
microbiològiques de l’aigua i superfícies de les piscines del Patronat 
Municipal de Ripollet, aprovat per la Presidència delegada del Patronat 
Municipal d’Esports, mitjançant Resolució de 5 d’agost de 2014. El 
contracte es va formalitzar el 29 d’agost de 2014, amb una durada de 4 
anys. La garantia definitiva ascendeix a l’import de 1.011,50 €.

Revisat l’esmentat acord s’ha pogut constatar que hi consta un error material al 
punt 1 de l’acord,  en el qual es fa referència a “avals”, i en el moment d’executar-
los per part de la Tresoreria municipal es verifica que es tracten de garanties 
definitives. 

Fonaments de dret

Vist l’article 109 apartat 2n de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú– 
LRJPAP- , relatiu entre altres a la rectificació dels errors, refereix textualment: 
“2. Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents 
en els seus actes.”

Atesa la delegació de competències en la Junta de Govern Local, establerta per 
la Resolució d’Alcaldia número 1863/2019, de data 5 de desembre, en mèrits de 
tenor de la disposició addicional segona de l’esmentat text legal, es proposa: 

-Primer: Rectificar l’error material de l’acord núm. 2.1.4 punt 1, adoptat per la 
Junta de Govern Local el dia 28 de juny de 2022, que serà del següent tenor 
literal:

On diu: Aprovar les devolucions de les garanties dipositades per l’adjudicatari 
JUAN SUÑÉ, SA, amb NIF A08609398, mitjançant dos avals bancaris amb els 
imports següents:
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 Aval per import de 4.830,30 €, en concepte de garantia definitiva per la 
licitació del contracte de subministrament de productes químics per efectuar 
el procés de desinfecció de les piscines municipals del poliesportiu de 
Ripollet, i el servei de manteniment dels aparells de control.

 Aval per import de 1.011,50 €, en concepte de garantia definitiva de la 
licitació del contracte de servei de control de condicions físic-químiques i 
microbiològiques de l’aigua i superfícies de les piscines del Patronat 
Municipal de Ripollet.

Ha de dir:  Aprovar les devolucions de les garanties dipositades per l’adjudicatari 
JUAN SUÑÉ, SA, amb NIF A08609398, amb els imports següents:

 En concepte de garantia definitiva per la licitació del contracte de 
subministrament de productes químics per efectuar el procés de desinfecció 
de les piscines municipals del poliesportiu de Ripollet, i el servei de 
manteniment dels aparells de control, per import de 4.830,30 €.

 En concepte de garantia definitiva de la licitació del contracte de servei de 
control de condicions físic-químiques i microbiològiques de l’aigua i 
superfícies de les piscines del Patronat Municipal de Ripollet, per import de 
1.011,50 €.

-Segon: Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

-Tercer: Notificar aquest acord a l’interessat JUAN SUÑE, S.A. amb NIF 
A08609398, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

3.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.2.- Persones:

3.2.1.- Aprovació de l’annex al Conveni de col·laboració amb la Universitat 
de Barcelona per a pràctiques externes dels estudiants.-

Primer.- L’Ajuntament de Ripollet té formalitzat el conveni de cooperació amb 
la Universitat de Barcelona per la realització de pràctiques acadèmiques externes 
pels estudiants de treball social.

Segon.- La cap de persones i organització ha emès informe tècnic favorable, en 
data 2 d’agost de 2022, en relació l’aprovació del projecte formatiu com annex 
al conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de 
Ripollet, per la realització de pràctiques acadèmiques externes, per la estudiant 
de treball social DADES PROTEGIDES.
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Tercer.- La cap del departament de serveis socials ha presentat memòria en 
relació a aquest projecte formatiu.

Quart.- L’aprovació d’aquest annex al conveni no té cap cost per a l’ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, adopta el següent acord: 

Primer.-Aprovar el projecte formatiu com annex al conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet per la 
realització de pràctiques externes dels estudiants, a favor de la senyora DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, per a la realització de 305 hores de 
pràctiques externes que es portaran a terme a l’Ajuntament de Ripollet a partir 
del 20 de setembre de 2022.

Segon.- Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat 
projecte, sota la supervisió de la tutora, senyora DADES PROTEGIDES.
 
3.2.2.- Aprovar l’annex al conveni de cooperació educativa amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona per la realització de pràctiques 
externes dels estudiants.-

Primer.- L’Ajuntament de Ripollet té formalitzat el conveni de cooperació 
educativa amb la  Universitat Autònoma de Barcelona per la realització de 
pràctiques acadèmiques externes, pels estudiants Ciències Ambientals.

Segon.- La cap de persones i organització ha emès un informe tècnic favorable, 
en data 8 d’agost 2022, en relació l’aprovació del conveni específic annex al 
conveni de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona, per la 
realització de pràctiques acadèmiques externes, per l’estudiant de treball 
Ciències Ambientals DADES PROTEGIDES.

Tercer.- El cap del departament de d’Urbanisme ha presentat memòria en 
relació a aquest projecte formatiu.

Quart.- L’aprovació d’aquest annex al conveni no té cap cost per a l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el projecte formatiu con annex al conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet 
per la realització de pràctiques externes dels estudiants, a favor del Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, per la realització de 225 hores de 
pràctiques externes que es portaran a terme a l’Ajuntament de Ripollet a partir 
del 12 de setembre 2022.
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Segon.- Les pràctiques faran segons les condicions establertes a l’esmentat 
conveni específic, sota la supervisió de la tutora Sra. DADES PROTEGIDES.

3.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.3.- Modernització Administrativa:

3.3.1.-Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de 
Barcelona, pel Finançament en l’àmbit del Consum, pels recursos: “Servei 
de Mediació en Consum” (Codi 22/Y/319641) i “Serveis Públics de Consum” 
(Codi 22/Y/319803), dintre del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació de Barcelona.-

Fets:

Primer.- El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 
2021, va aprovar la convocatòria del catàleg de 2022 del pla de concertació, Xarxa 
de Govern Locals 2020-2023, relativa als recursos inclòs en el catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador.

Segon.- La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en sessió de data 
28 d’abril de 2022 va aprovar l’atorgament dels recursos sol·licitats del Catàleg 
2022 del Pla de concertació, Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Tercer.- Els recursos atorgats és el recurs econòmic “Serveis Públics de Consum 
(OMIC i OCIC), amb el amb el codi 22/Y/319803 per un import de 14.083,00 i 
Serveis de Mediació de Consum amb el codi 22/Y/319641 per un import de 
6.273,00 €, que  serveixen per fer front a les despeses a l’Ajuntament de Ripollet 
per al manteniment de la Oficina Municipal de Consum.

Quart.- La justificació d’aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida 
pressupostaria subvenció Diba OMIC 46107 del pressupost vigent.

Vist l’informe favorable emès en data 20 de juliol de 2022, per el cap de la 
Oficina de Atenció Ciutadana, el qual consta incorporat a l’expedient que es dona 
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 BOP de data 16 de 
desembre de 2019, s’acorda:

PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic, atorgat per la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Pla de Concertació, Xarxa de Governs Locals 2020-2023, del 
catàleg 202, “Serveis Públics de Consum (OMIC i OCIC), amb el amb el codi 
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22/Y/319803 per un import de 14.083,00  € i Serveis de Mediació de Consum 
amb el codi 22/Y/319641 per un import de 6.273,00 € que  serveixen per fer 
front a les despeses a l’Ajuntament de Ripollet per al manteniment de la Oficina 
Municipal de Consum.

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

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

4.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1.- Serveis Socials:

4.1.1.- Beques menjador escoles bressols abril-maig.-

Fets
Les beques/ajuts  de menjador escolar d’escoles bressols municipals tenen, entre 
altres, per finalitat: 

 Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació 
econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a 
l’educació. 

 Donar suport econòmic a la despesa que suposa el menú de menjador 
escolar a les famílies del municipi.

Amb data 29 de juny 2021, la junta de Govern Local va aprovar  la convocatòria 
de beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet per curs 2021-2022.,  
d’octubre 2021 fins final juliol 2022.

El període de sol·licituds de beques/ ajuts  del curs 2021-2022 va ser del 16 de 
juliol fins al 12 d’agost  d’enguany.

Examinats els antecedents i documentació obrant als respectius expedients, el 
destinatari, l’objecte de l’ajut i l’import que conformen la proposta d’acord 
s’adequa a la naturalesa i objecte de la despesa que es proposa contraure i que 
existeix crèdit pressupostari i que la despesa està generada per l’òrgan o 
departament competent.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

2. Bases Específiques de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva de 
l’Ajuntament de Ripollet i Patronats, aprovades pel Ple celebrar amb data 27 

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

Codi Segur de Validació aeef89c45aa24d12a361bf207a47846f001

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

21
/1

0/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


de desembre de 2018. Publicades al BOP de Barcelona amb data 7 de gener 
de 2019

3. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

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

5. Convocatòria de beques de menjador escolar escoles bressols municipals de 
Ripollet pel curs 2021/22, aprovades per Junta de Govern Local en sessió del 
29 juny 2021. 

6. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

Vist l’informe tècnic de data 14 de juliol  2022 i altres expedients, procedents, 
associats a aquest, i les disposicions legals aplicables a l’assumpte que es 
menciona a la proposta. 

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

ACORDS:

Primer.- Atorgar les beques dels menjadors escolars  del mes de abril i maig 
corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema per 
un import total de 1.356,60€.

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  
l’obligació de les beques dels menjadors escolar del mes d’abril i Maig 2022 
(corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema) 
per un import total de 1.356,60€., segons l’annex I “relació beques menjador 
escoles bressols municipals Ripollet mes abril i maig 2022”, adjunt a l’ expedient, que 
comença per l’alumne amb nif tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne 
amb nie tutor DADES PROTEGIDES. 

Tercer.- Ordenar el pagament a l’endossatari Eurest Catalunya S.L. amb CIF 
B58062027 per un import de 1.356,60€, de conformitat amb el disposat al punt 
16 de les bases reguladores i convocatòria.

Quart.- Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.
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Cinquè.- Notificar a l’endossatari.

4.1.2.- Aprovació de la liquidació pel cofinançament del servei de 
teleassistència local pel període de gener fins abril 2022.-

Fets

Primer.- En data 30 de juny de 2021, l’Ajuntament de Ripollet es va adherir al 
nou programa pel període 2021-2024 del Servei de Teleassistència Local de la 
Diputació de Barcelona.

Segon.- Que amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Ripollet acceptava les bases 
d’aquest programa i la seva modificació.

Tercer.- Que la base 11 “Finançament del Programa” estableix que l’empresa 
que desenvoluparà en programa facturarà directament a la Diputació de 
Barcelona i aquesta cada quatre mesos emetrà liquidació als ens locals adherits 
pel 53% de l’import facturat, i que es liquidarà a la Diputació un cop rebuda la 
liquidació corresponent.

Quart.- Que en data 20 de juny de 2022 s’ha rebut comunicació de la Diputació 
de Barcelona, amb la liquidació corresponent al període comprès entre l’1 de 
gener al 30 de juny de 2022, per import de 29.417,16€, quantitat que cap liquidar 
a la Diputació de Barcelona. 

Cinquè.-  Que la liquidació d’aquest deute es farà mitjançant transferència a la 
Diputació de Barcelona. 

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

Articles, 8, 9 i 10 i  l’Annex 2 del Decrets 27/2003, de 21 de gener, d’atenció 
social primària.

Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia Personal i Atenció 
a la Dependència.

Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i 
Igualtat, on es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del 
Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017.
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Les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència –anys 2021-2024” publicades al BOPB de 17 de juny de 2020.

La modificació d’aquestes Bases aprovada per acord de la Junta de Govern núm. 
578 de data 12 de novembre i publicada al BOPB en data 17 de novembre de 
2020.

La llei 40/2015, d’1 d’Octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Vists l’informe favorable respecte a l’aprovació i pagament de la liquidació pel 
cofinançament del servei local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, 
pel període comprès entre el mes de gener fins al mes d’abril de 2022, s’acorda:

1. Aprovar la liquidació emesa per la Diputació de Barcelona, per import de 
29.417,16€, pel cofinançament del Servei Local de Teleassistència, pel 
període de gener fins abril de 2022. 

2. Reconèixer l’obligació per l’import total de 29.417,16€, a càrrec de la partida 
pressupostària 301-2311-46100 “Aportació Diputació programa 
teleassistència” del vigent pressupost.  

3. Comunicar a la tresoreria i la intervenció l’acord adoptat.

4. Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona.  

4.1.3.- Prestacions econòmiques PSE alta subministres DADES 
PROTEGIDES.-

Fets
 
1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per alta subministraments bàsics (punt 3.1 apartat b) de l’Annex 
3 del Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de 
Ripollet a favor dels següents interessats per un import total de 283,44€
 

PSE EXP SOCIAL IDENTIFICACIO Nom FACTURA Import
69461 2007/226 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES PME201N0641851,

PML201N0651604,
11042022G100000055

283,44 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 283,44€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2312- 
48005 ajuts econòmics pobresa energètica, del pressupost municipal per a 
l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 283,44€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2312-48005 ajuts econòmics pobresa 
energètica, del pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL CIF Endossatari Endossatari FACTURA Import
69461 2007/226 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES PME201N0641851,

PML201N0651604,
11042022G100000055

283,44 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal
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4.1.4.- Prestacions econòmiques PSE SAD social DADES PROTEGIDES.-

Fets
 
1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat (punt 3.1 
apartat e) de l’Annex 3 del Reglament municipal de Prestacions Socials de 
caràcter econòmic de Ripollet a favor dels següents interessats per un import 
total de 223,92€
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PSE DNI EXP SOCIAL NOM FACTURES IMPORT
69471 DADES PROTEGIDES 2014/446 DADES PROTEGIDES 5000716397, 

5000716815
223,92 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 223,92€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 223,92€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURES IMPORT
69471 2014/446 F17444225 SUARA SERVEIS, SCCL 5000716397, 

5000716815
223,92 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari 

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal

4.1.5.- Prestacions econòmiques PSE transport adaptat 2022 DADES 
PROTEGIDES.-

Fets 

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.
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2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte de 
desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’Annex 3 del 
Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de Ripollet 
a favor dels següents interessats per un import total de 3.234,00€
 

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA DNI NOM
69470 1.716,00 € 2011/123 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69469 1.518,00 € 2020/032 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

3.234,00 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 3.234,00€ a favor 
de l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48007 ajuts transport adaptat, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 
3.234,00€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48007 ajuts transport 
adaptat, del pressupost municipal per a l’exercici 2022

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURES
69470 1.716,00 € 2011/123 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 2022-010, 

2022-012
69469 1.518,00 € 2020/032 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 2022-009, 

2022-011
3.234,00 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari 

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal
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4.1.6.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-

Fets
 
1. La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les 

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per despeses de tractaments i teràpies individuals o familiars 
(punt 3.2 apartat c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de Prestacions 
Socials de caràcter econòmic de Ripollet a favor dels següents interessats per 
un import total de 1.383,33€
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PSE EXP SOCIAL IDENTIFICACIO NOM FACTURES IMPORT
69466 2001/052 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0102, 0165 75,93 €
69465 2005/043 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0171, 0239, 0307 137,70 €
69464 2005/123 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES PS06, PS07, PS08, PS09 144,00 €
69463 2020/265 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 66/2022, 79/2022 225,00 €
69462 2016/290 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0309 16,20 €
69472 2014/266 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0103, 0166, 0234, 0302 243,00 €
67733 2021/570 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0091, 0097 541,50 €

1.383,33 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 1.383,33€ a favor 
de l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 
1.383,33€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, 
del pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL IDENTIFICACIO ENDOSSATARI FACTURES IMPORT
69466 2001/052 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0102, 0165 75,93 €
69465 2005/043 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0171, 0239, 0307 137,70 €
69464 2005/123 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES PS06, PS07, PS08, PS09 144,00 €
69463 2020/265 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 66/2022 125,00 €
69462 2016/290 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0309 16,20 €
69472 2014/266 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 0103, 0166, 0234, 0302 243,00 €
67733 2021/570 G62207444 FUNDACIO ADIMIR 0091, 0097 541,50 €

1.383,33 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal

4.1.7.-Prestacions econòmiques PSE medicaments DADES PROTEGIDES.-

Fets

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1) de l’Annex 3 del 
Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de Ripollet 
a favor dels següents interessats per un import total de 110,56€

PSE DNI EXP SOCIAL NOM FACTURA IMPORT
69467 DADES PROTEGIDES 2016/395 DADES PROTEGIDES 1968/1 110,56 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 110,56€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 110,56 
€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA IMPORT
69467 2016/395 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 1968/1 110,56 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari 

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal
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4.1.8.- Prestacions econòmiques PSE oftalmologia DADES PROTEGIDES.-

Fets 

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per despeses per oftalmologia (punt 3.2 c.2) de l’Annex 3 del 
Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de Ripollet 
a favor dels següents interessats per un import total de 52,50€
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PSE DNI EXP SOCIAL NOM FACTURA IMPORT
69468 DADES PROTEGIDES 2016/395 DADES PROTEGIDES 1980 52,50 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 52,50€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 52,50€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA IMPORT
69468 2016/395 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 1980 52,50 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal

4.1.9.- Prestacions econòmiques PSE per a medicaments DADES 
PROTEGIDES.-

Fets 

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
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4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1) de l’Annex 3 del 
Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de Ripollet 
a favor dels següents interessats per un import total de 76,10€
 

PSE EXP SOCIAL IDENTIFICACIO NOM FACTURA IMPORT
69460 2018/409 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES T011446/2022 76,10 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 76,10€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 76,10€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA IMPORT
69460 2018/409 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES T011446/2022 76,10 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal

4.1.10.- Prestacions econòmiques PSE tractaments terapèutics.-

Fets 

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

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

Codi Segur de Validació aeef89c45aa24d12a361bf207a47846f001

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

21
/1

0/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte 
prestacions per despeses de tractaments i teràpies individuals o familiars 
(punt 3.2 apartat c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de Prestacions 
Socials de caràcter econòmic de Ripollet a favor dels següents interessats per 
un import total de 703,00€

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 703,00€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-
48000 ajuts econòmics, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 703,00€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022

PSE IDENTIFICACIÓ EXP SOCIAL NOM FACTURES IMPORT
69475 DADES PROTEGIDES 2021/220 DADES PROTEGIDES 7, 8 304,00 €
69474 DADES PROTEGIDES 2013/319 DADES PROTEGIDES 188/2022, 222/2022 99,00 €
69473 DADES PROTEGIDES 2005/097 DADES PROTEGIDES 2022-000181 300,00 €

703,00 €
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PSE EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURES IMPORT
69475 2021/220 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 7, 8 304,00 €
69474 2013/319 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 188/2022, 222/2022 99,00 €
69473 2005/097 G26039404 ASSOCIACIÓ EGUEIRO 2022-000181 300,00 €

703,00 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal

4.1.11.- Prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en 
situacions de risc greu.-

Fets 

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

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en 
situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d de l’annex 3 del Reglament 
municipal de Prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet a favor dels 
següents beneficiaris per un import total de 38.207,93€

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 38.207,93€ a favor 
dels anteriors beneficiaris, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  301-2313-
48011 ajuts per habitatge, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament als endossataris següents, per un import de 
38.207,93€, de l’aplicació pressupostaria 301-2313-48011 ajuts per 
habitatge, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA ENDOSSATARI CIF ENDOSSATARI 
69477 6.500,00 € 2015/440 Hotel Grill Barbera SA A58242223
69478 1.001,00 € 2022/166 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69479 292,84 € 2014/169 ALDA DE VALLES B59329714
69480 900,00 € 2014/169 Hotel Grill Barbera SA A58242223
69481 6.500,00 € 2016/177 Hotel Grill Barbera SA A58242223
69482 1.045,00 € 2014/169 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69483 14.256,67 € 2020/601 ALDA DE VALLES B59329714
69484 500,50 € 2022/319 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69485 665,00 € 2019/171 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69486 532,00 € 2015/071 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69487 5.314,92 € 2013/328 ALDA DE VALLES B59329714
69488 700 € 2022/166 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

38.207,93 €

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA DNI/NIE BENEFICIARI NOM
69477 6.500,00 € 2015/440 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69478 1.001,00 € 2022/166 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69479 292,84 € 2014/169 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69480 900,00 € 2014/169 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69481 6.500,00 € 2016/177 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69482 1.045,00 € 2014/169 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69483 14.256,67 € 2020/601 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69484 500,50 € 2022/319 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69485 665,00 € 2019/171 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69486 532,00 € 2015/071 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69487 5.314,92 € 2013/328 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
69488 700 € 2022/166 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

38.207,93 €
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4. Notificar el present acord als endossataris.

5. Comunicar a la intervenció i a la tresoreria municipal.

4.2.- Educació:

4.2.1.- Acceptar la Transferència del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per finançar el primer quadrimestre del curs 
2022-2023, de la quota que havien d’assumir les famílies dels 80 nens 
escolaritzats a les dues escoles bressol municipals (La Rodeta del Molí i la 
Verema).-

Primer.- Segons l’Acord GOV/129/2022, de data 21 de juny de consolidació del 
finançament del tercer curs del primer cicle d’educació infantil i d’impuls del 
finançament dels cursos primer i segon del primer cicle d’educació infantil, 
aquest tipus d’educació té com a objectiu el desenvolupament global de les 
capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés 
d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminatoris de les 
desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. 

Segon.- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LE) estableix que són 
ensenyaments obligatoris els compresos en l’educació bàsica (educació primària 
i educació secundària obligatòria) i són gratuïts i universals el segon cicle de 
l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, els 
programes de qualificació professional inicial i la formació professional de grau 
mitjà.

Tercer.- Hi ha un criteri unànime que reconeix que l’escolarització de primera 
infància, afavoreix  l’èxit escolar, especialment quan acull infants que viuen en 
situacions de pobresa i entorns desafavorits socialment i culturalment.

Quart.- La gratuïtat en l’escolarització d’infants de primer cicle d’educació 
infantil, genera beneficis tant per als infants de caràcter pedagògic, atès que 
l’educació dels zero als tres anys és clau per poder garantir el desenvolupament 
de la personalitat, les aptituds i les capacitats, així com per afavorir les habilitats 
socials, l’autoregulació i les actituds positives cap a l’aprenentatge.

Cinquè.- Que per afavorir aquesta gratuïtat en l’escolarització del curs i2, el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha determinat que la 
part de la quota d’escolarització que corresponia assumir a les famílies dels 
infants escolaritzats durant el curs 2022-2023, serà assumida pel mateix 
Departament d’Educació. 
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Sisè.- Que l’acord marc per finançar el cost que té per a les famílies 
l’escolarització d’infants a i2, estableix al punt “Procediment” que l’aportació 
total per part del Departament d’Educació serà de 3.200 € per plaça i curs.

Setè.-  Que dels 3.200 euros que assumirà el Departament d’Educació, 1.600€ 
corresponent a la part que el propi Departament tenia reconeguda i 1.600€ que 
és la part que corresponia pagar a les famílies dels infants escolaritzats.

Setè.- Que a cadascuna de les escoles bressol municipals de Ripollet hi ha 40 
nens matriculats del curs i2 (80 en total), essent l’import total a rebre per les 
dues escoles bressol per aquest concepte de 128.000€ pel curs 2022-2023.

Vuitè.- Que en data 20/06/2022 s’ha rebut transferència de la Generalitat de 
Catalunya per import de 38.400€ corresponent al primer pagament, del total 
dels 128.000€ que s’han de rebre pel curs escolar 2022-2023. El 30% de l’import 
total a rebre.

Novè.- Que el calendari, per a la liquidació dels 128.000€, previst de rebre és el 
següent: 

1) Al juny 2022 es pagarà un 30% del total a rebre, per finançar el primer 
quadrimestre del curs. Els 38.400€ que s’han rebut. 

2) Al Gener 2023 es pagarà un 60% per pagar el segons i tercer quadrimestre 
del curs, per import de 76.800€

3) Al setembre 2023 es farà regularització i pagament del 10% restant, per 
import de 12.800€ (per si s’ha produït alguna baixa).

Sisè.- Que cal procedir a l’acceptació d’aquesta transferència rebuda.

Vist l’informe favorable emès en data 14/07/2022, per la Tècnica-Cap 
d’Educació, el qual consta incorporat a l’expedient.

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.- Acceptar la Transferència rebuda del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 38.400€, corresponent al 30% de 
l’import total a rebre (128.000€), per finançar el primer quadrimestre del curs 
2022-2023, de la quota que havien d’assumir les famílies a raó de 1.600€ per 
nen, pels 80 nens escolaritzats a les dues escoles bressol municipals (La Rodeta 
del Molí i la Verema) i que assumirà el mateix Departament d’Educació de la 
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Generalitat, per donar compliment a l’acord de la gratuïtat de l’escolarització 
d’infants de primer cicle d’educació infantil. 

SEGON.- Donar compte del calendari per a la liquidació dels 128.000€, import 
total a rebre, per les dues escoles bressol, pel curs 2022-2023.

TERCER.-  Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 

QUART.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria Municipal. 

4.3.- Seguretat i Proximitat:

4.3.1.- Aprovar la instal·lació de senyalització vertical de prohibició al c/ 
Tramunta núm. 6-8.-

Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES en data 7 de juliol 
de 2022, des del Departament de Serveis Territorials, en la que sol·licita la 
instal·lació de senyalització de prohibició d´estacionament de furgonetes i 
vehicles de grans dimensions, al carrer Tramuntana entre els números 6-8, ja 
que dificulten la circulació dels camions de recollida de la brossa domiciliaria.

Vista la proposta efectuada per l´inspector Cap de la Policia Local, consistent en 
la instal·lació de dos senyals verticals de prohibició d´estacionament al carrer 
Tramuntana entre els números 6-8 en horari nocturn, de 22:00 h a 06:00 hores, 
per tal de facilitar el normal funcionament de la circulació dels camions de 
recollida de la brossa domiciliaria.

Vista l´Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viaria de Ripollet, on diu 
literalment al seu Títol I, Capítol 2 i articles 2 i 3:

Article 2

1. Els senyals d’ordenació del transit instal·lats a la via publica tindran les 
característiques i els signes establerts en el Reglament general de circulació, articles 134 
i següents, i son d’us preceptiu i de compliment obligat i general.

Article 3

1. Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions i senyals 
de transit.

2. Els senyals col·locats a les entrades de la població regeixen a tot el terme municipal, 
llevat de la senyalització especifica per a un determinat tram de carrer.
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3. Els senyals que estiguin col·locats a les entrades de les illes de vianants o zones de 
circulació restringida regeixen amb caràcter general a tots els seus respectius perímetres.
4. Queda prohibit d’instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal de la via publica sense 
cap autorització expressa de l’Alcaldia o persona en qui delegui.

5. Queda prohibida la col·locació o instal·lació de publicitat als senyals o al seu costat, o 
fer-ho a altres elements del mobiliari urbà sense el corresponent permís municipal.

6. Els danys que s’hagin produït involuntàriament a les instal·lacions i als senyals seran 
indemnitzats per qui els hagi causat. Si aquests incompleixen l’obligació de comunicar 
el dany a l’autoritat municipal, seran a mes sancionats amb una multa.

7. Els danys que es causin voluntàriament en instal·lacions i senyals seran indemnitzats 
fins a la seva completa reposició per part de qui els hagi causat, sense perjudici de la 
multa corresponent i de la responsabilitat criminal que es pogués exigir.

8. Queda prohibida la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, 
que enlluernin, impedeixin o limitin la normal visibilitat dels usuaris, o be que poguessin 
distreure la seva atenció respecte els senyals, els semàfors o altres dispositius de 
senyalització.

9. Els agents de la Policia Local, per raons de seguretat, fluïdesa en la circulació i ordre 
públic, podran variar eventualment la circulació en aquells indrets on hi hagi grans 
concentracions de vehicles o de persones, així com en aquells casos d’emergència o de 
calamitat publica. Amb aquesta finalitat es podran retirar provisionalment els senyals 
necessaris, i es podran adoptar les mesures preventives necessàries, ateses les 
circumstancies.

Fonaments de dret

Vist l’informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local emès en data 19 
de juliol d´enguany i 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.-  Amb el fi de garantir la viabilitat de poder transitar per aquest carrer 
vehicles de la 3a categoria seria necessari prohibir l’estacionament en línia de 
vehicles a l’alçada del número 06 del carrer Tramuntana de Ripollet, al 
costat dret segons el sentit de la marxa, per un espai de deu (10) metres 
lineals i de forma prèvia al pas de vianants ubicat en aquest lloc.

La senyalització es realitzarà mitjançant la col·locació de dos (2) senyals verticals 
R-308, una a cada extrem de la zona reservada i a l’interior de les quals s’haurà 
de col·locar un símbol gràfic en forma de fletxa de color blanc que delimiti 
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aquesta zona reservada, i amb un caixetí rectangular a la part inferior de 
cadascun d’aquests senyals amb la inscripció de l’horari (de 22 a 06 hores) i els 
dies de la setmana de vigència d’aquesta prohibició d’estacionament.

Que amb la finalitat de reforçar la senyalització que ens ocupa s’haurà de pintar 
el paviment existent entre aquests senyals amb la marca viària de color groc en 
forma de zig-zag que prohibeixi l’estacionament de vehicles en aquest lloc 
mentre sigui vigent la senyalització de prohibició d’estacionament.

Que aquesta senyalització en forma de zig-zag es realitzarà mitjançant una línia 
continua de color groc, amb una amplada de quinze (15) centímetres, i aquesta 
haurà de tenir una amplada d’un (1) metre i cinquanta (50) centímetres respecte 
a  la  vorada, havent  d’existir  una distància entre els vèrtexs de dos (2) metres 
lineals, essent la seva longitud total de deu (10) metres lineals (s’adjunta plànol 
de senyalització), 

Segon.- La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada 
municipal d’obres en coordinació amb la Policia Local.

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

4.3.2.- Aprovar la creació d’una zona d´estacionament genèric per a 
persones amb mobilitat reduïda al c/Tamarit costat oposat del núm. 24.-

Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES en data 26 d´abril 
de 2022 amb numero de registre d´entrada 22-6698 i registre PL 473/22, en la 
que sol·licita la creació d´una zona estacionaments per a persones amb mobilitat 
reduïda als voltants del carrer Tamarit numero 24.

Vista la proposta efectuada per l´Inspector Cap de la Policia Local, consistent en 
la creació d´una zona estacionaments genèrica per a persones amb mobilitat 
reduïda al carrer Tamarit al costat oposat al numero 24, i després de comprovar 
la inexistència d´aquets tipus d´estacionaments al quadrant de carrers format per 
la Rambla de Sant Esteve, el carrer Sol, el Doctor Bergós, el Pau Casals, el Tamarit 
i la Rambla de Sant Jordi.

Vista l´Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viaria de Ripollet, on diu 
literalment al seu Títol III, Capítol 6 i articles 59:

Article 59
1. Els titulars d’autoritzacions municipals d’estacionament en zona reservada per a 

persones amb disminució o mobilitat reduïda, d’acord amb les definicions establertes 
en el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda, podran estacionar el seu vehicle sense limitació de temps, tant en 
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l'esmentada zona com en les zones d’horari restringit, sempre i quan s’ estigui en 
possessió de la corresponent autorització, de forma que sigui visible des de l’exterior.

2.La zona reservada d’estacionament, concedida per a ús exclusiu de vehicles adaptats 
per a persones amb mobilitat reduïda, haurà de senyalitzar-se de forma 
reglamentària, fent constar en la part inferior central del senyal el número de la 
matrícula del vehicle autoritzat.

3. Si en el punt de destinació no existís cap zona d’estacionaments reservada per a 
persones amb disminució o mobilitat reduïda, es permetrà l’estacionament de vehicles 
adaptats en aquells llocs que menys dificultin el pas, no així en aquells on 
l’estacionament prohibit suposi, en virtut d’allò previst en aquesta Ordenança, causa 
de la retirada del vehicle.

Als efectes de l’apartat anterior i sempre que el vehicle estigui en possessió de la 
corresponent autorització, es permetrà:
a) L’estacionament de vehicles adaptats sense comprovant horari en les places 
d’estacionament d’horari limitat.
b) Deixar o recollir persones en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no es posi 
en perill a la resta d’usuaris de la via.
L’estacionament de vehicles a les illes de vianants i en zones de càrrega i descàrrega.

Fonaments de dret

Vist l’informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local emès en data 21 
de juliol d´enguany,  i 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.-  Instal·lar una zona genèrica d'estacionament reservat per a persones 
amb mobilitat reduïda al carrer Tamarit al costat oposat al número 24, 
immediatament després de la cruïlla formada amb el carrer Padró i sent el primer 
dels estacionaments de vehicles en línia existents al lloc després del pas de 
vianants, segons el sentit de la marxa.

Informar que la senyalització del dit estacionament reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda s'ha de senyalitzar de la manera següent:

• La reserva s'ha de senyalitzar amb un senyal S-17.

• La calçada s'ha de pintar de color blau, amb una línia delimitadora de deu (10) 
centímetres de color blanc i el pictograma de reserva per a persones amb 
mobilitat reduïda enmig de l'estacionament, també de color blanc, tal com indica 
l´informe i croquis de la Policia Local.

Segon.- La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada 
municipal d’obres en coordinació amb la Policia Local.
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Tercer.- Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

4.3.3.- Aprovar la col·locació de senyalització vertical de prohibició 
d´estacionament de vehicles de 3ª categoria al DADES PROTEGIDES.-

Fets

Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES en data 7 de juliol 
de 2022, des del en la que sol·licita la instal·lació de senyalització de prohibició 
d´estacionament de furgonetes i vehicles de 3ª categoria, al carrer DADES 
PROTEGIDES, per tal d´evitar la col·lisió d’aquests tipus de vehicles amb el primer 
balcó de la finca.

Vista la proposta efectuada per l´inspector Cap de la Policia Local, consistent en 
la instal·lació d´una senyal vertical de prohibició d´estacionament al carrer DADES 
PROTEGIDES, i concretament a la façana de la finca per vehicles de 3ª categoria, 
especificant en un caixetí supletori EXCEPTE VEHICLES.

Fonaments de dret

Vista l´Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viaria de Ripollet, on diu 
literalment al seu Títol I, Capítol 2 i articles 2 i 3:

Article 2

1. Els senyals d’ordenació del transit instal·lats a la via publica tindran les 
característiques i els signes establerts en el Reglament general de circulació, articles 134 
i següents, i son d’us preceptiu i de compliment obligat i general.

Article 3

1. Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions i senyals 
de transit.

2. Els senyals col·locats a les entrades de la població regeixen a tot el terme municipal, 
llevat de la senyalització especifica per a un determinat tram de carrer.

3. Els senyals que estiguin col·locats a les entrades de les illes de vianants o zones de 
circulació restringida regeixen amb caràcter general a tots els seus respectius perímetres.

4. Queda prohibit d’instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal de la via publica sense 
cap autorització expressa de l’Alcaldia o persona en qui delegui.
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5. Queda prohibida la col·locació o instal·lació de publicitat als senyals o al seu costat, o 
fer-ho a altres elements del mobiliari urbà sense el corresponent permís municipal.

6. Els danys que s’hagin produït involuntàriament a les instal·lacions i als senyals seran 
indemnitzats per qui els hagi causat. Si aquests incompleixen l’obligació de comunicar 
el dany a l’autoritat municipal, seran a mes sancionats amb una multa.

7. Els danys que es causin voluntàriament en instal·lacions i senyals seran indemnitzats 
fins a la seva completa reposició per part de qui els hagi causat, sense perjudici de la 
multa corresponent i de la responsabilitat criminal que es pogués exigir.

8. Queda prohibida la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, 
que enlluernin, impedeixin o limitin la normal visibilitat dels usuaris, o be que poguessin 
distreure la seva atenció respecte els senyals, els semàfors o altres dispositius de 
senyalització.

9. Els agents de la Policia Local, per raons de seguretat, fluïdesa en la circulació i ordre 
públic, podran variar eventualment la circulació en aquells indrets on hi hagi grans 
concentracions de vehicles o de persones, així com en aquells casos d’emergència o de 
calamitat publica. Amb aquesta finalitat es podran retirar provisionalment els senyals 
necessaris, i es podran adoptar les mesures preventives necessàries, ateses les 
circumstancies.

Vist l’informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local emès en data 25 
de juliol d´enguany,  

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.- Instal·lar un senyal vertical de prohibició d'estacionament model R-
308g, amb la llegenda a la part inferior d'EXCEPTE TURISMES, al costat de la 
façana de l'immoble situat al carrer DADES PROTEGIDES de Ripollet que 
prohibeixi l'estacionament en aquest lloc de qualsevol vehicle diferent a un 
turisme tal com indica l'informe i croquis emes per la policia local, per tal d'evitar 
que els vehicles de 3a categoria en estacionar a la direcció indicada anteriorment 
colpegi l'estructura del balcó del primer immoble de la finca.

Segon.- La instal·lació de la senyalització serà executada per la Brigada 
municipal d’obres en coordinació amb la Policia Local.

Tercer.- Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.
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4.3.4.- Aprovar les taxes per la retirada de vehicles de la via pública amb 
el servei de la grua municipal el mes de juliol de 2022.-

Fets

Primer.- En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des del 1 al 31 de juliol de 
2022, les quals han estat abonades mitjançant pagament efectiu i amb targeta 
de crèdit respectivament.

Segón.- Que aquestes taxes, son en concepte de “Retirada i dipòsit de vehicles”, 
segons consta al epígraf 3 de l´Ordenança fiscal núm. 24 en concepte de “Taxa 
per la prestació de la Policia Local“.

Fonaments de dret

Consta en els expedients els números d´autoliquidacions practicades, 
corresponents a les retirades de vehicles amb el servei de la grua municipal de la 
via pública, derivades d´una infracció de l´Ordenança Municipal, del Reglament 
General de Circulació, de l´Ordenança Municipal de Circulació i/o del cobrament 
de les denúncies interposades pels agents de la Policia Local.

Vista l´informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local en data 3 
d´agost d´enguany,

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:

Únic.- Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l´1 al 31 de juliol 
d´enguany, detallades a continuació:

N. Taxa Matrícula Data Nº Autoliq. Titular Import/€
516/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256423 DADES PROTEGIDES 90,00
30/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256424 DADES PROTEGIDES 45,00
31/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256425 DADES PROTEGIDES 100,00
507/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256430 DADES PROTEGIDES 109,00
511/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256431 DADES PROTEGIDES 109,00
517/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256432 DADES PROTEGIDES 130,00
520/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256433 DADES PROTEGIDES 130,00
523/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256434 DADES PROTEGIDES 140,00
524/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256435 DADES PROTEGIDES 140,00
33/22 DADES PROTEGIDES 06/07/2022 2256442 DADES PROTEGIDES 200,00
537/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256445 DADES PROTEGIDES 130,00
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542/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256446 DADES PROTEGIDES 90,00
553/22 DADES PROTEGIDES 13/07/2022 2256459 DADES PROTEGIDES 90,00
552/22 DADES PROTEGIDES 14/07/2022 2256460 DADES PROTEGIDES 140,00
536/22 DADES PROTEGIDES 14/07/2022 2256461 DADES PROTEGIDES 225,00
564/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256464 DADES PROTEGIDES 90,00
567/22 DADES PROTEGIDES 18/07/2022 2256474 DADES PROTEGIDES 90,00
390/22 DADES PROTEGIDES 19/07/2022 2256475 DADES PROTEGIDES 140,00
571/22 DADES PROTEGIDES 23/07/2022 2256477 DADES PROTEGIDES 223,00
573/22 DADES PROTEGIDES 23/05/2022 2256478 DADES PROTEGIDES 90,00
576/22 DADES PROTEGIDES 23/07/2022 2256479 DADES PROTEGIDES 90,00
583/22 DADES PROTEGIDES 27/07/2022 2256494 DADES PROTEGIDES 90,00
588/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256495 DADES PROTEGIDES 130,00
591/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256496 DADES PROTEGIDES 90,00
505/22 DADES PROTEGIDES 01/07/2022 2256412 DADES PROTEGIDES 140,00
506/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256413 DADES PROTEGIDES 109,00
508/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256414 DADES PROTEGIDES 90,00
509/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256415 DADES PROTEGIDES 90,00
510/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256416 DADES PROTEGIDES 90,00
512/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256417 DADES PROTEGIDES 90,00
513/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256418 DADES PROTEGIDES 90,00
514/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256419 DADES PROTEGIDES 90,00
515/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256420 DADES PROTEGIDES 90,00
517/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256421 DADES PROTEGIDES 90,00
518/22 DADES PROTEGIDES 02/07/2022 2256422 DADES PROTEGIDES 90,00
522/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256426 DADES PROTEGIDES 90,00
525/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256427 DADES PROTEGIDES 140,00
526/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256428 DADES PROTEGIDES 90,00
527/22 DADES PROTEGIDES 04/07/2022 2256429 DADES PROTEGIDES 90,00
531/22 DADES PROTEGIDES 05/07/2022 2256436 DADES PROTEGIDES 90,00
502/22 DADES PROTEGIDES 06/07/2022 2256437 DADES PROTEGIDES 204,00
528/22 DADES PROTEGIDES 06/07/2022 2256438 DADES PROTEGIDES 90,00
532/22 DADES PROTEGIDES 06/07/2022 2256439 DADES PROTEGIDES 130,00
533/22 DADES PROTEGIDES 06/07/2022 2256440 DADES PROTEGIDES 90,00
529/22 DADES PROTEGIDES 07/07/2022 2256443 DADES PROTEGIDES 128,00
535/22 DADES PROTEGIDES 07/07/2022 2256444 DADES PROTEGIDES 140,00
534/22 DADES PROTEGIDES 11/07/2022 2256447 DADES PROTEGIDES 128,00
538/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256448 DADES PROTEGIDES 90,00
540/22 DADES PROTEGIDES 10/07/2022 2256449 DADES PROTEGIDES 90,00
541/22 DADES PROTEGIDES 10/07/2022 2256450 DADES PROTEGIDES 109,00
544/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256451 DADES PROTEGIDES 90,00
545/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256452 DADES PROTEGIDES 90,00
546/22 DADES PROTEGIDES 09/07/2022 2256453 DADES PROTEGIDES 90,00
547/22 DADES PROTEGIDES 10/07/2022 2256454 DADES PROTEGIDES 130,00
548/22 DADES PROTEGIDES 10/07/2022 2256455 DADES PROTEGIDES 130,00
543/22 DADES PROTEGIDES 11/07/2022 2256456 DADES PROTEGIDES 109,00
549/22 DADES PROTEGIDES 11/07/2022 2256457 DADES PROTEGIDES 80,00
550/22 DADES PROTEGIDES 13/07/2022 2256458 DADES PROTEGIDES 90,00
551/22 DADES PROTEGIDES 14/07/2022 2256462 DADES PROTEGIDES 109,00
554/22 DADES PROTEGIDES 14/07/2022 2256463 DADES PROTEGIDES 90,00
555/22 DADES PROTEGIDES 16/07/2022 2256465 DADES PROTEGIDES 200,00
557/22 DADES PROTEGIDES 16/07/2022 2256466 DADES PROTEGIDES 90,00
558/22 DADES PROTEGIDES 16/07/2022 2256467 DADES PROTEGIDES 90,00
561/22 DADES PROTEGIDES 16/07/2022 2256468 DADES PROTEGIDES 140,00
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559/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256469 DADES PROTEGIDES 90,00
560/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256470 DADES PROTEGIDES 90,00
562/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256471 DADES PROTEGIDES 90,00
563/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256472 DADES PROTEGIDES 140,00
565/22 DADES PROTEGIDES 17/07/2022 2256473 DADES PROTEGIDES 130,00
521/22 DADES PROTEGIDES 20/07/2022 2256476 DADES PROTEGIDES 375,00
570/22 DADES PROTEGIDES 22/07/2022 2256480 DADES PROTEGIDES 130,00
572/22 DADES PROTEGIDES 23/07/2022 2256481 DADES PROTEGIDES 90,00
574/22 DADES PROTEGIDES 23/07/2022 2256482 DADES PROTEGIDES 90,00
575/22 DADES PROTEGIDES 23/07/2022 2256483 DADES PROTEGIDES 90,00
577/22 DADES PROTEGIDES 24/07/2022 2256484 DADES PROTEGIDES 130,00
578/22 DADES PROTEGIDES 24/07/2022 2256485 DADES PROTEGIDES 130,00
539/22 DADES PROTEGIDES 25/07/2022 2256489 DADES PROTEGIDES 204,00
579/22 DADES PROTEGIDES 25/07/2022 2256490 DADES PROTEGIDES 149,00
580/22 DADES PROTEGIDES 25/07/2022 2256491 DADES PROTEGIDES 90,00
584/22 DADES PROTEGIDES 27/07/2022 2256493 DADES PROTEGIDES 140,00
585/22 DADES PROTEGIDES 29/07/2022 2256497 DADES PROTEGIDES 375,00
586/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256498 DADES PROTEGIDES 90,00
587/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256499 DADES PROTEGIDES 200,00
589/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256500 DADES PROTEGIDES 90,00
590/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256501 DADES PROTEGIDES 90,00
593/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256502 DADES PROTEGIDES 90,00
594/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256503 DADES PROTEGIDES 90,00
596/22 DADES PROTEGIDES 30/07/2022 2256504 DADES PROTEGIDES 90,00
595/22 DADES PROTEGIDES 31/07/2022 2256505 DADES PROTEGIDES 90,00

TOTAL 10.550 €

5.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1.- Cultura:

5.1.1.- Aprovar la devolució de la fiança i de l’escola de ball BÁILALO 
STUDIO per a l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet 
en data 15 de maig de 2022.-

Fets:

Que mitjançant el decret d’alcaldia de data 15 de febrer de 2022 amb número de 
resolució 2022/288, es va autoritzar l’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de 
Ripollet a l’escola de ball BÁILALO STUDIO, representada per la Sra. DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, segons la petició formulada 
2022/951 en data 20/01/2022. Aquest termini d’autorització d’ús era pel 
diumenge 15 de maig de 2022 en horari de 12 a 13:30 hores, i de 16:30 a 19 
hores, amb un total de 4 hores d’ús.

En data 7 de març de 2022, la Sra. DADES PROTEGIDES, amb DNI DADES 
PROTEGIDES, va constituir a la tresoreria de l’Ajuntament de Ripollet, una fiança 
per un import de 150,00.-€, segons acredita el corresponent rebut de pagament, 
i en compliment a allò que estableix l’article b.3 de la tarifa tercera de l’annex 
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40.1 de la vigent Ordenança fiscal, reguladora del preu públic per a la prestació 
de serveis culturals o de lleure.

Finalitzat l’acte celebrat el 15 de maig de 2022 per l’escola de ball BÁILALO 
STUDIO al Teatre Auditori, s’ha comprovat que es va fer un bon ús de 
l’equipament, i el personal tècnic del teatre, no ha notificat cap mena d’incident 
ni desperfecte després del festival.

En data 20 de maig de 2022, i amb número de registre d’entrada 2022-8827, la 
Sra. DADES PROTEGIDES presenta sol·licitud de devolució de la fiança dipositada, 
mitjançant ingrés al número de compte de la que és titular: DADES PROTEGIDES.

En data 27 de juny de 2022, la cap d’unitat de cultura de l’Ajuntament de 
Ripollet, ha emès informe favorable en relació amb el correcte compliment de 
les condicions d’ús del Teatre Auditori per part de la Sra. DADES PROTEGIDES, i 
en conseqüència, informant favorablement a la devolució de la fiança sol·licitada.

Vistos els fets i les consideracions jurídiques anteriorment exposades, i els 
informes dels caps tècnics, emesos a l’efecte, incorporats a l’expedient, s’acorda:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança que la Sra. DADES PROTEGIDES, amb 
DNI nº DADES PROTEGIDES, va constituir a la tresoreria de l’Ajuntament de 
Ripollet en data 7 de març de 2022 per import de 150,00.-€.

Segon.- Comunicar aquesta proposta d’acord a Intervenció i a la Tresoreria 
municipal.

Tercer.- Notificar l’acord a la persona interessada. 

5.1.2.- Aprovar la devolució de la fiança de l’Escola de Dansa Odette, per 
a l’autorització d’ús del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet en data 11 
de juny de 2022.-

Fets:

Que mitjançant el decret d’alcaldia de data 25 de novembre de 2021 amb número 
de resolució 2021/2009-4, es va autoritzar l’ús del Teatre Auditori Mercat Vell 
de Ripollet a l’Escola de Dansa Odette, representada per la Sra. DADES 
PROTEGIDES, amb DNI nº DADES PROTEGIDES, segons la petició formulada en 
data 13 de juny de 2021, amb número de registre 2021/11982. Aquest termini 
d’autorització d’ús era pel dissabte 11 de juny de 2022 en horari de 10:30 a 13:30 
i de 17 a 21 hores, amb un total de 7 hores d’ús.

En data 22 de març de 2022, la Sra. DADES PROTEGIDES, amb DNI nº DADES 
PROTEGIDES, va constituir a la tresoreria de l’Ajuntament de Ripollet, una fiança 
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per un import de 150,00.-€, segons acredita el corresponent rebut de pagament, 
i en compliment a allò que estableix l’article b.3 de la tarifa tercera de l’annex 
40.1 de la vigent Ordenança fiscal, reguladora del preu públic per a la prestació 
de serveis culturals o de lleure.

Finalitzat l’acte celebrat per l’Escola de Dansa Odette al Teatre Auditori el 
dissabte 11 de juny de 2022, s’ha comprovat que es va fer un bon ús de 
l’equipament, i el personal tècnic del teatre no ha notificat cap mena d’incident 
ni desperfecte en cap dels espais utilitzats. 

En data 23 de juny de 2022, i amb número de registre d’entrada 2022-12736, la 
Sra. DADES PROTEGIDES, amb DNI nº DADES PROTEGIDES presenta una 
instància genèrica sol·licitant la devolució de la fiança dipositada mitjançant 
ingrés al número de compte de la que és titular: DADES PROTEGIDES.

En data 6 de juliol de 2022, la cap d’unitat de cultura de l’Ajuntament de Ripollet, 
ha emès informe favorable en relació amb el correcte compliment de les 
condicions d’ús del Teatre Auditori per part de la Sra. DADES PROTEGIDES, i en 
conseqüència, informa favorablement a la devolució de la fiança sol·licitada.

Vistos els fets, i els informes dels caps, responsables o tècnics, emesos a l’efecte, 
incorporats a l’expedient, s’acorda:  

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança que la Sra. DADES PROTEGIDES, amb 
DNI nº DADES PROTEGIDES, va constituir a la tresoreria de l’Ajuntament de 
Ripollet en data 22 de març de 2022 per import de 150,00.-€, mitjançant ingrés 
al número de compte de la que és titular: DADES PROTEGIDES.

Segon.- Comunicar aquesta proposta d’acord a Intervenció i a la Tresoreria 
municipal.

Tercer.- Notificar l’acord a la persona interessada. 

5.1.3.- Acceptació les subvencions de Generalitat de Catalunya, oficina de 
suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura, en l’àmbit de 
les lletres i les biblioteques.-

FETS:

1. Vista la RESOLUCIÓ CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels 
procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.
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2. Vista la RESOLUCIÓ CLT/577/2022, de 2 de març, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de diferents fons 
bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya.

3. Vista la RESOLUCIÓ CLT/655/2022, de 4 de març, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les 
biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de 
concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en 
català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2022 

4. Vista la RESOLUCIÓ CLT/208/2022, de 2 de febrer, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en espècie per fomentar el contacte 
entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris.

5. Vista la RESOLUCIÓ CLT/310/2022, d'11 de febrer, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les 
lletres per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de 
concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i 
els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2022.

6. El decret d’alcaldia 2022/532 de l’Ajuntament de Ripollet de data 30 de 
març de 2022, aprova la presentació a la Generalitat de Catalunya (Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, 
Biblioteques) de sol·licituds en les diferents convocatòries per l’any 2022.

7. El Consell d’Administració de l’OSIC en sessió de data 3 de juny de 2022 
pren l’acord de resolució de les subvencions de biblioteques.

8. Vistes les facultats delegades d’aquesta regidoria per mitjà de Decret de 
l’Alcaldia núm. 2019/1863, de 5 de desembre de 2019, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019.

9. Vist l’informe favorable emès en data 20 de juliol de 2022 per la Cap 
Unitat de Cultura, el qual consta incorporat a l’expedient.
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Fonaments de dret: 

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

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Donat que la competència en matèria de relacions interadministratives i de 
foment és de la Junta de Govern Local, segons resolució d’alcaldia 1863 de data 
5 de desembre de 2019.

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, respecte l’acceptació de la concessió de les subvencions de Generalitat 
- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, 
Biblioteques, s’acorda:

Primer.- Aprovar les acceptacions de concessions de Generalitat - Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, Biblioteques, per l’any 
2022, per realitzar les actuacions que es relaciona a continuació:

Actuació Tipus Subvenció 
atorgada

L’ADQUISICIÓ DE DIFERENTS 
FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS 
A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE 
LECTURA
PÚBLICA DE CATALUNYA

Subvencions en règim de 
concurrència no 
competitiva

17.000,00

L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS 
EDITORIALS EN CATALÀ O EN 
OCCITÀ DESTINADES A LES 
BIBLIOTEQUES DEL
SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA 
DE CATALUNYA

Subvencions en espècie, 
en règim de concurrència 
no competitiva (per valor 
de 16.000,00 euros)

En espècie

FOMENTAR EL CONTACTE ENTRE 
ELS LECTORS I ELS AUTORS, 
TRADUCTORS I IL·LUSTRADORS 
LITERARIS

Subvencions en espècie, 
en règim de concurrència 
no competitiva (per valor 
de 400,00 euros)

En espècie

L’import de la concessió anirà a l’aplicació pressupostària 450804 Subvenció 
Generalitat Biblioteca.

Segon.- Comunicar aquest acord a Intervenció I tresoreria per al seu 
coneixement.
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5.2.- Esports:

5.2.1.- Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CLUB BOXA 
RIPOLLET, en la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, 
de l’any 2021.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB BOXA RIPOLLET amb NIF G63109250, presenta el model SUBV5  
en termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-2022-2886 de data 
28/02/2022, corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en règim de 
concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000) per un 
import de 185,68 €, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS i 
per un import de 500,00 €, respecte del  PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.

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.

185,68 €

Programa 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius. 500,00 €

Atès que l’entitat CLUB BOXA RIPOLLET amb NIF G63109250, presenta, en forma 
i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 3: Participació 
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d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars,  amb 
una relació de despeses per import de 620,70 euros i justificació pel PROGRAMA 
4: Organització d’esdeveniments i actes esportius, amb una relació de despeses 
per  import de 1280,00 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.

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 BOXA 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 3 185,68 € 620,70 € 185,68 €
Programa 
4

500,00 € 1280,00 € 500,00 €

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

 Import atorgat: 185,68 €
 Import justificat: 620,70 €
 Import obligació: 185,68 €
 Import pagament: 185,68 €

PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.

 Import atorgat: 500,00 €
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 Import justificat: 1.280,00 €
 Import obligació: 500,00 €
 Import pagament: 500,00 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB BOXA RIPOLLET amb NIF 
G63109250,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 185,68 €
Programa 4: 500,00 €

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

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

5.2.2.- Aprovació de les Certificacions d’obra números 1 i 2 corresponents 
al Conveni de col·laboració amb l’AMB, per al finançament de les obres del 
Projecte de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet, fase 1.-

Antecedents de fets:

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de 
remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost 
de 4.910.615,73 euros, iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte 
municipal que està dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB.

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona signen el conveni de col·laboració per al finançament de les 
obres del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 
1 (expedient municipal 2021/3873).  La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la següent manera el finançament que cal aportar: AMB 
50,61% i Ajuntament de Ripollet 49,39%.

3. En data de 7 d’abril de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada 
(ENTRA-2022-5732), les certificacions número 1 i 2 d’obra del projecte per 
import de 345.150,12€ amb la documentació corresponent: 

-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les 
obres corresponents al mes de febrer de 22022 amb les condicions del 
contracte.
-Factura nº 0002 0000032202 de Grupmas Edificació SLU.  corresponent 
amb les obres del mes de gener.
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 -Factura nº 0002 0000032204 de Grupmas Edificació SLU.  corresponent 
amb les obres del mes de febrer.
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 
170.469,64 euros (iva inclòs) per les Certificacions d’obra números 1 i 2, 
equivalent al 49,39%, segons conveni.

4. En data 29 de juny d’enguany, el Cap d’Equipaments Esportius, emet informe 
tècnic del tenor literal següent:

“Informe tècnic en relació al pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) corresponent al 49,39% de l’import de les certificacions 
número 1 i 2 de les obres de remodelació del poliesportiu municipal de 
Ripollet fase 1. 

Antecedents

1. En data 9 de març de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprova 
definitivament en sessió de Junta de Govern, el projecte executiu de remodelació del 
Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost de 4.910.615,73 euros, 
iva inclòs (expedient municipal 2019/3210). Projecte municipal que està dirigit 
facultativament pels tècnics de l’AMB. 

2. En data de 5 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es signa el conveni de col·laboració per al finançament de les obres del 
projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet fase 1 (expedient 
municipal 2021/3873).  La clàusula cinquena distribueix percentualment de la 
següent manera el finançament que cal aportar: AMB 50,61% i Ajuntament de 
Ripollet 49,39%.

3. En l’actualitat l’esmentada obra s’està executant segons el projecte i s’estan 
signat les corresponents actes de seguiment entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa adjudicatària Grupmas Edificació 
SLU. 

Consideracions tècniques

En data de 7 d’abril de 2022 s’ha rebut de l’AMB per registre d’entrada (ENTRA-
2022-5732), les certificacions número 1 i 2 d’obra del projecte per import de 
345.150,12€ amb la documentació corresponent: 

-Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes de febrer de 22022 amb les condicions del contracte.
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-Factura nº 0002 0000032202 de Grupmas Edificació SLU.  corresponent amb 
les obres del mes de gener per un import de 75.978,57€.
-Factura nº 0002 0000032204 de Grupmas Edificació SLU.  corresponent amb 
les obres del mes de febrer per un import de 269.171,55€.
-Ofici de l’AMB requerint a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 170.469,64 
euros (iva inclòs) per les Certificacions d’obra números 1 i 2, equivalent al 
49,39%, 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 el següent:

- Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 170.469,64€ (iva inclòs) 
corresponent al 49,39%, segons conveni, de les certificacions d’obra número 1.
- Que el pagament es carregui a l’Aplicació pressupostària 602-342-
76400(Aportació AMB projecte remodelació poliesportiu fase 1).
- Que aquest pagament es realitzi, tal com sol·licita l’AMB, mitjançant 
transferència bancària al compte del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, 
núm. de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM), titularitat 
de l’AMB.” 

Fonaments de dret: 

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

2. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de 
col·laboració, mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es 
preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
d’altres preceptes d’aplicació.

3. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec 
al pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció 
de fons, o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap 
intervenció prèvia.

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

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

Codi Segur de Validació aeef89c45aa24d12a361bf207a47846f001

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

21
/1

0/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 Cap d’equipaments amb el vistiplau de l’alcalde, prèviament informat 
per l’interventor, s’acorda:

Primer. Aprovar la liquidació corresponent a Certificacions núm. 1 i 2 de l’obra 
del projecte de remodelació del Poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, per un 
import de 170.469,64 euros, corresponent al 49,39% del Conveni de 
col·laboració signat en data 5 de juliol de 2021 amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Segon. Reconèixer l’obligació per import 170.469,64 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 602-342-76400, Aportació AMB projecte remodelació 
poliesportiu fase 1.

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

5.2.3.- Aprovació provisional de la justificació de la subvenció 2020, en 
règim de concurrència competitiva, a l’entitat PEÑA DEPORTIVA PAJARIL 
per a activitats esportives.-

Fets:

Que en data 22 de desembre de 2020 es va aprovar en Junta de Govern una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 485,88 
€ (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat PEÑA 
DEPORTIVA PAJARIL, per tal de finançar PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES 
O ESCOLARS.

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

Que amb data 25 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant les 
instàncies amb números de registre d’entrada 2021/4336-4339, documentació 
justificativa de despeses.
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Que amb dates 12, 13, 15, 19, 21 d’ abril i 25 de maig de 2021 es reuneix la 
comissió encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada 
per totes les entitats.

Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de 
la justificació, es considera que les factures i justificants presentats  que 
acompleixen amb els conceptes subvencionables sumen un total de 671,23 €, 
segons la relació adjunta a l’expedient administratiu. Igualment la despesa és 
adequada a la finalitat de la subvenció atorgada.

Que amb data 5 de novembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021-18620.

Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa i tenint en 
compte les observacions de la unitat d’Intervenció, es constata que existeixen 
algunes diferències respecte a la documentació valorada per la comissió i es 
corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes:

 Es considera justificat el pagament en efectiu de les factures 12389 del 
proveïdor C.T.A-F.C.F, 11489 del proveïdor C.T.A-F.C.F, 6355 del 
proveïdor C.T.A-F.C.F, LC637652 proveïdor F.C.F, A-2036 del proveïdor 
DADES PROTEGIDES i 2005 proveïdor DADES PROTEGIDES.

 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 
subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import atorgat 
subvencionable passa a ser: 335,62 €

 El nou balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 229,44 € en concepte de bestreta de 
la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim a atorgar passa 
a ser de 335,62 €, s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 671,23 €.
 Incoar expedient de revocació parcial per import de 150,26 €.

Fonaments jurídics:

El règim regulador de la relació jurídica és l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en el seu reglament de desenvolupament 
aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les  disposicions de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), el  Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya. 
Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica a 
continuació
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 Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS- 
varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 
de setembre de 2018. 

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

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

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 
mitjançant resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar  la justificació de despeses per import de 671,23 € presentada 
per l’entitat PEÑA DEPORTIVA PAJARIL amb NIF G-58001504, per al programa 
que es desglossa a continuació:

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

 Import atorgat: 485,88 €
 Import justificat: 671,23 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per 106,18 euros, 
a càrrec de la aplicació pressupostària 602.342.48000 corresponent a l’exercici 
2021 dels imports que es relacionen a continuació, atès que algunes AMPA i 
entitats van rebre una bestreta del 50 % de la subvenció en règim de 
concurrència competitiva 2020 per a activitats esportives:

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

 Import atorgat: 485,88 €
 Import justificat: 671,23 €
 Import obligació: 335,62 €
 Import bestreta: 229,44 €
 Import revocació: 150,26 €
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 Import a pagar: 106,18 €

Tercer.- Incoar expedient de revocació parcial de l’import concedit que no s’han 
justificat correctament, segons el següent detall:

NOM 
ENTITAT

CIF PROGRAMA IMPORT A 
REVOCAR

INCOMPLIMENT 
QUE MOTIVA 
REVOCACIÓ

IMPORT A 
REINTEGRAR

PEÑA 
DEPORTIVA 
PAJARIL

G-58001504 PARTICIPACIÓ 
D’ESPORTISTES DE 
LES ENTITATS 
ESPORTIVES 
LOCALS EN 
LLIGUES 
FEDERADES O 
ESCOLARS

150,26 Art. 22.3 LGS 0

Quart.- 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.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’entitat PEÑA DEPORTIVA PAJARIL i donar 
compte als serveis econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

5.2.4.- Aprovació justificació subvenció 2020 en règim de concurrència 
competitiva a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET per a activitats 
esportives.-

Fets:

Que en data 22 de desembre de 2020 es va aprovar en Junta de Govern una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 1.945,98 
€ (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat CLUB HANDBOL 
JOVENTUT RIPOLLET, per tal de finançar els següents programes:

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

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

Que, tal com recull la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a activitats esportives 2020, aprovada per JGL en sessió 30 de 
setembre de 2020, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra la 
presentació de la justificació del PROGRAMA o activitat subvencionada. Com a 
mesura especial emmarcada en el Pla de xoc per la situació de pandèmia de la 
COVID-19, s’acordà realitzar una bestreta del 50% de la subvenció. 
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Que amb data 26 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant les 
instàncies amb números de registre d’entrada 2021/4421-4422, documentació 
justificativa de despeses.

Que amb dates 12, 13, 15, 19, 21 d’ abril i 25 de maig de 2021 es reuneix la 
comissió encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada 
per totes les entitats.

Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de 
la justificació, es considera que les factures i justificants presentats  que 
acompleixen amb els conceptes subvencionables sumen un total de 1.313,50 €, 
segons la relació adjunta a l’expedient administratiu. Igualment la despesa és 
adequada a la finalitat de la subvenció atorgada.

Que amb data 22 de desembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021-21781.

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

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

 L’entitat presenta una nova relació que inclou noves despeses respecte a 
les valorades per la Comissió i que es desglossen a continuació:

o Despesa en concepte de llicències de jugadors/es federats/des a 
nom de la Federació Catalana de Handbol, per un import de 354,40 
€.

o Despesa en concepte de quota d’inscripció a la Federació a nom de 
la Federació Catalana de Handbol, per un import de 2.430,80 €.

o Despesa en concepte d’assegurances a nom de MAPFRE SEGUROS, 
per un import total de 352,21 € del qual imputen 95,53 € 
corresponent al període relatiu a 2020.

o L’entitat presenta les següents despeses en concepte d’arbitratges 
femenins que no es comptabilitzen per a despeses del projecte 
donat que han estat presentades al programa 6 (participació de 
dones) amb un 100 % d’imputació: FCH181, FCH322, FCH2150, 
FCH811, FCH1001, FCH3093, FCH2750, FCH1878 i FCH2930.

 De les despeses presentades en concepte de llicències i de quota 
d’inscripció amb dates 01/12/2020 i 24/09/ de 2020 i  imports 354,40 € 
i 2.430,80 €, tot i no haver presentat factures, es considera acreditada la 
despesa donat que al rebut bancari queden especificats els conceptes i 
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aquests són acceptats com a despeses directes relacionades amb el 
programa.

 El nou import de despeses del programa és 3.390,73 €
 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 3.390,73€ 

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

 L’entitat presenta una nova relació que inclou noves despeses respecte a 
les valorades per la Comissió i que es desglossen a continuació:

o Despesa en concepte de llicències sènior a nom de la Federació 
Catalana de Handbol, per un import de 130,80 €.

o Despesa en concepte de llicències sènior 2 a nom de la Federació 
Catalana de Handbol, per un import de 189,35 €.

o Despesa en concepte de quota d’inscripció a la Federació a nom de 
la Federació Catalana de Handbol, per un import de 216,30 €.

o Despesa en concepte de quota d’inscripció a la Federació 2 a nom 
de la Federació Catalana de Handbol, per un import de 216,30 €.

o Despesa en concepte d’assegurances a nom de MGS Assegurances, 
per un import total de 276,42 € del qual imputen 64,60 € 
corresponent al període relatiu a 2020. 

 De les despeses anteriorment desglossades, tot i no haver presentat 
factures, es considera acreditada la despesa donat que al rebut bancari 
queden especificats els conceptes i aquests són acceptats com a despeses 
directes relacionades amb el programa.

 Es detecta un error en la suma total de despeses imputades, la suma 
correcta és 1.440,85 €.

 El nou import de despeses del programa ascendeix a 1.440,85€ 
 El nou import de despeses subvencionables és 1.440,85 €

DE MANERA GENERAL PER ALS DOS PROGRAMES:

 Els balanços econòmics estan equilibrats.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50% 

del cost de les activitats 
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Fonaments jurídics:

El règim regulador de la relació jurídica és l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en el seu reglament de desenvolupament 
aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les  disposicions de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), el  Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya. 
Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica a 
continuació

 Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS- 
varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 
de setembre de 2018. 

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

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

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 
mitjançant resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Acceptar les justificacions de despeses presentades per l’entitat CLUB 
HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET amb NIF G-67262683, per als programes que es 
desglossen a continuació:

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

 Import atorgat: 1.479,71 €
 Import justificat: 3.390,73 €

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

 Import atorgat: 466,27 €
 Import justificat: 1.440,85 €
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació a càrrec de la 
aplicació pressupostària 602.342.48000 corresponent a l’exercici 2021 dels 
imports que es relacionen a continuació, atès que algunes AMPA i entitats van 
rebre una bestreta del 50 % de la subvenció en règim de concurrència 
competitiva 2020 per a activitats esportives:

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

 Import atorgat: 1.479,71 €
 Import justificat: 3.390,73 €
 Import obligació: 1.479,71 €
 Import bestreta: 739,86 €
 Import a pagar: 739,85 €

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

 Import atorgat: 466,27 €
 Import justificat: 1.440,85 €
 Import obligació: 466,27 €
 Import bestreta: 233,14 €
 Import a pagar: 233,13 €

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET 
i donar compte als serveis econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

5.2.5.- Aprovació provisional justificació subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA ESCOLA SANT GABRIEL per a 
activitats esportives.-

Fets:

Que en data 22 de desembre de 2020 es va aprovar en Junta de Govern una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 7.357,92 
€ (aplicació pressupostària 602.342.48000) a favor de l’entitat AMPA COL·LEGI 
SANT GABRIEL, per tal de finançar els següents programes:

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

 PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.
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 PROGRAMA 6: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER 
AL MUNICIPI.

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

Que amb dates 29 de març i 1 d’abril de 2021, l’entitat va presentar mitjançant 
les  instàncies amb números de registre d’entrada 2021/4497-4697-4698-
4699, documentació justificativa de despeses.

Que amb dates 12, 13, 15, 19, 21 d’ abril i 25 de maig de 2021 es reuneix la 
comissió encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada 
per totes les entitats.

Que durant el procés de revisió, la comissió considera que cal complementar la 
documentació presentada i en data 10 de maig de 2021 es requereix a l’entitat 
la presentació d’aquesta documentació complementària mitjançant requeriment 
amb número de registre de sortida 2021/5399. 

Que amb data 16 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida mitjançant les instàncies amb números de registre 
d’entrada 2021/7627-7628.

Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment de 
la justificació i a posteriori del requeriment, es considera que les factures i 
justificants presentats  que acompleixen amb els conceptes subvencionables 
sumen un total de 27.823,49 €, segons la relació adjunta a l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la subvenció 
atorgada.

Que en data 22 de novembre 2021 l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021/19753.

Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa, es constata 
que existeixen algunes diferències en els següents programes respecte a la 
documentació valorada per la comissió i es corregeixen i/o actualitzen alguns 
aspectes després de les indicacions de la unitat d’intervenció:
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PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET:

 L’entitat presenta una nova imputació al programa número 1 dels imports 
de les despeses de personal. Segons l’entitat, el nou import de despeses 
de personal és 5.532,40 €. L’import total considerat subvencionable 
ascendeix a un total de 4.870,84 € 

 L’entitat presenta una nova imputació de la factura 20557/20 en concepte 
de Loteria a nom de LOTERIA LA LLUNA. El nou import imputat és 3.000 
€. Aquesta despesa no es considera subvencionable.

 Segons l’entitat, el nou import del cost del programa és 8.915,25 €
 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 5.224,20 €.
 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud de 

subvencions” de la convocatòria (Art. 22.3 LGS), l’import subvencionable 
no ha de superar el 50% del cost de l’activitat. Per tant, l’import màxim a 
atorgar passa a ser 2.612,10 €.

Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 1.394,87 € en concepte de bestreta 
de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim a atorgar 
passa a ser de 2.612,10 € s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 5.224,20 €.
 La incoació d’un expedient de revocació de la part de la subvenció atorgada 

i no justificada per import de 177,63 €. 

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

 L’entitat presenta una nova imputació al programa número 3 dels imports 
de les despeses de personal. Segons l’entitat, el nou import de despeses 
de personal és 9.496,02 €. L’import total considerat subvencionable 
ascendeix a un total de 7.537,77 € 

 L’entitat presenta una nova imputació de la factura 20557/20 en concepte 
de Loteria a nom de LOTERIA LA LLUNA. El nou import imputat és 2.500 
€. Aquesta despesa no es considera subvencionable.

 Segons l’entitat, el nou import del cost del programa és 18.596,26€
 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 12.869,07 €.
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50% 

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

 L’entitat presenta una nova imputació al programa número 6 (participació 
de dones) dels imports de les despeses de personal. Segons l’entitat, el 
nou import de despeses de personal és 1.853,40 €. L’import total 
considerat subvencionable ascendeix a un total de 1.689,07 € 

 Segons l’entitat, el nou import del cost del programa és 8.150,91 €
 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 2.686,70 €
 L’import de la subvenció respecta la regla general de no superar el 50% 

del cost de l’activitat.

Fonaments jurídics:

El règim regulador de la relació jurídica és l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en el seu reglament de desenvolupament 
aprovat per  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les  disposicions de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), el  Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya. 
Així com el marc jurídic regulador aprovat per l’Ajuntament que s’identifica a 
continuació

 Les bases generals de les subvencions de l’ajuntament de Ripollet –BGS- 
varen ser aprovades en sessió plenària de data 26 de juliol de 2018. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat al BOPB de data 27 
de setembre de 2018. 

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

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

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 
mitjançant resolució 2019/3960 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:
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Primer.- Acceptar  la justificació de despeses per import de 20.779,97 € 
presentada per l’entitat AMPA ESCOLA SANT GABRIEL amb NIF G-58964370, 
per als programes que es desglossen a continuació:

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

 Import atorgat: 2.789,73 €
 Import justificat: 5.224,20 €

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

 Import atorgat: 3.136,11 €
 Import justificat: 12.869,07 €

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

 Import atorgat: 652,99 €
 Import justificat: 2.686,70 €

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

 Import atorgat: 779,09 €
 Import justificat: 0 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per 3.111,77 € 
euros, a càrrec de la aplicació pressupostària 602.342.48000 corresponent a 
l’exercici 2021 dels imports que es relacionen a continuació, atès que algunes 
AMPA i entitats van rebre una bestreta del 50 % de la subvenció en règim de 
concurrència competitiva 2020 per a activitats esportives:

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

 Import atorgat: 2.789,73 €
 Import justificat: 5.224,20 €
 Import obligació: 2.612,10 €
 Import bestreta: 1.394,87 €
 Import revocació: 177,63 €
 Import pendent de pagament: 1.217,23 €
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PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS.

 Import atorgat: 3.136,11 €
 Import justificat: 12.869,07 €
 Import obligació: 3.136,11 €
 Import bestreta: 1.568,06 €
 Import pendent de pagament: 1.568,05 €

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

 Import atorgat: 652,99 €
 Import justificat: 2.686,70 €
 Import obligació: 652,99 €
 Import bestreta: 326,50 €
 Import pendent de pagament: 326,49 €

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

 Import atorgat: 779,09 €
 Import justificat: 0 €
 Import obligació: 0 €
 Import bestreta: 389,54 €
 Import revocació: 779,09 €
 Import reintegrament: 389,54 €
 Import pendent de pagament: 0 €

Tercer.- Incoar expedient de revocació parcial i total dels imports concedits que 
no s’han justificat correctament i de reintegrament de l’import percebut i no 
justificat, segons el següent detall:

NOM 
ENTITAT

CIF PROGRAMA IMPORT A 
REVOCAR

INCOMPLIMENT 
QUE MOTIVA 
REVOCACIÓ

IMPORT A 
REINTEGRAR

AMPA 
ESCOLA 
SANT 
GABRIEL

G-58964370 PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA 
D’ESPORT 
ESCOLAR 
ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET

177,63 € Art. 22.3 LGS 0

AMPA G-58964370 ORGANITZACIÓ 779,09 € Art. 22.3 LGS 389,54 €
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ESCOLA 
SANT 
GABRIEL

D’ACTES, 
ESDEVENIMENTS I 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES 
D’ESPECIAL 
RELLEVÀNCIA O 
INTERÈS 
SOCIOESPORTIU 
PER AL MUNICIPI. 
ESPORT PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT

Quart.- 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.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’entitat AMPA ESCOLA SANT GABRIEL i donar 
compte als serveis econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

5.2.6.- Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021.-

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB HOQUEI RIPOLLET amb NIF G62045737, presenta el model SUBV5  
en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-5307, 5308, 5309, 5310 
i 5311 de data 28/03/2022, corresponents a la justificació de la subvenció 
atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000) per un import de 2.042,44 €, respecte del PROGRAMA 3: 
PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN 
LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS,  per un import de 1.087,71 €, respecte del 
PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI, per un import de 120,00 €. Respecte del PROGRAMA 6: FORMACIÓ 
ESPORTIVA PER A PERSONES ENTRENADORES, MONITORES I VINCULADES A LES 
ENTITATS ESPORTIVES, AMPAS, AFAS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL MUNICIPI, 
i per un import de 163,17 €, 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 
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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. 

2.042,44 €

PROGRAMA 5A: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (C. Catalunya Special Olympic)

290,00 €

PROGRAMA 5B: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (Equip Special Olympic)

797,71 €

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

120,00 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 163,17 €

Atès que l’entitat CLUB HOQUEI RIPOLLET amb NIF G62045737, 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 16.152,50 euros, justificació pel 
PROGRAMA 5A: Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives 
d’especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi, amb una relació de 
despeses per  import de 1.720,72 euros, justificació pel PROGRAMA 5B: 
Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància 
o interès socioesportiu per al municipi , amb una relació de despeses per  import 
de 1.258,10 euros justificació pel PROGRAMA 6: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A 
PERSONES ENTRENADORES, MONITORES I VINCULADES A LES ENTITATS 
ESPORTIVES, AMPAS, AFAS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL MUNICIPI, amb una 
relació de despeses per  import de 379,25 euros, i justificació pel PROGRAMA 7: 
Promoció i foment de l’esport femení, amb una relació de despeses per  import 
de 530,50 euros, segons la relació adjunta a l’expedient administratiu. 
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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 CLUB HOQUEI 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 2.042,44 € 16.152,50 € 2.042,44 €
Programa 5A 290,00 € 462,62 € 290,00 €
Programa 5B 797,71 € 1.258,10 € 797,71 €
Programa 6 120,00 € 379,25 € 120,00 €
Programa 7 163,17 € 530,50 € 163,17 €

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

 Import atorgat: 2.042,44 €
 Import justificat: 16.152,50 €
 Import obligació: 2.042,44 €
 Import pagament: 2.042,44 €

PROGRAMA 5A: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI(C. Catalunya Special Olympic)

 Import atorgat: 290,00 €
 Import justificat: 462,62 €
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 Import obligació: 290,00 €
 Import pagament: 290,00 €

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

 Import atorgat: 797,71 €
 Import justificat: 1.258,10 €
 Import obligació: 797,71 €
 Import pagament: 797,71 €

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: 120,00 €
 Import justificat: 379,25 €
 Import obligació: 120,00 €
 Import pagament: 120,00 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ

 Import atorgat: 163,17 €
 Import justificat: 530,50 €
 Import obligació: 163,17 €
 Import pagament: 163,17 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB HOQUEI RIPOLLET amb NIF 
G62045737,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 2.042,44 €
Programa 5A: 290,00 €
Programa 5B: 797,71€
Programa 6: 120,00 €
Programa 7: 163,17 €

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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6.- ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1.- Urbanisme:

6.1.1.- Aprovació de l’alta de gual amb execució d’obres a C. Fontanella 
41.-

Antecedents de fets

1. En data 16 Setembre de 2021, la Promotora Joan Miro 21 SL, presenta al 
Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm.14725, instància per 
autorització de gual en el local emplaçat al carrer Fontanella núm. 41, 
expedient amb referència interna 2021/6960. 

2. No consta en aquest emplaçament llicència de gual en el padró municipal de 
guals i reserves. 

3. La Policia local emet informe en data 6 d’Octubre de 2021, en el que dóna 
compte que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha 
inconvenient en autoritzar el gual. 

4. D’acord amb la inspecció realitzada en data 14 d’Octubre de 2021, s’observa 
que existeix rebaix en la vorera i la porta d’accés té una amplada de 3,08 m.

5.  Els Serveis tècnics municipals, emeten informe per a l’esmena de 
deficiències en data 2 de Novembre de 2022, en el que fan constar el 
següent:

“1. De la inspecció efectuada, s’observa que s’ha superat en 1,05m l’amplada 
de gual especificada en el plànol E16 de l’estat final d’obra del projecte on 
consta amb una amplada de 3,75 metres incloses peces de transició, d’acord 
amb el model de guals per a voreres de menys de 2metres aprovat per Junta 
de Govern Local en sessió de 27 de desembre de 20007. Cal corregir aquesta 
deficiència per a continuar amb el tràmit d’obtenció de la placa de gual 
sol·licitada. ”

6. En data 15 de Novembre de 2021, la Promotora Joan Miro 21 SL, presenta al 
Registre general d’aquest Ajuntament, nova entrada núm.19328, instància 
per a la correcció de les deficiències esmentades prèviament.

7. D’acord amb la inspecció realitzada en data 29 de Novembre de 2021, 
s’observa que s’ha reduït la mida del gual fins a 3,80 m.
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8. Els Serveis tècnics municipals, emeten informe favorable en data 8 d’Abril 
de 2022, en el que es fa constar que es tracta d’una entrada compartida de 
vehicles i hi ha una reserva de places de 10 ut.    

Fonament de dret

1. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic. 

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

3. Article 60 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni del ens locals, en concordança amb els articles 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució que ostenta 
l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada a la Junta de 
Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la resolució d’alcaldia 
núm. 1863/2019, de 5 de desembre. 

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

Primer.- Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la 
circulació i ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de 
domini públic), d’una llargària de 3,80 metres lineals, a la Promotora Joan Miro 
21 SL, al carrer FONTANELLA NÚM 41, ref. cadastral: 0246314DF3904E / 
0246314DF3904E0001DG.

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

Tercer.- Donar d’alta el gual en el padró municipal de guals i reserves, que 
d’acord amb l’informe tècnic es tracta d’un gual per donar accés a un garatge 
que disposa d’1 a 5 places d’aparcament. 

Quart.- Notificar el present acord a la interessada i a l’Organisme de Recaptació 
i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que s’incorpori el gual 
en el padró municipal de guals. 
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6.1.2.- Incorporació d’una segona matrícula amb número DADES 
PROTEGIDES a la reserva d’estacionament per a minusvàlids situada al 
DADES PROTEGIDES.-

Fets:

1. El 18 d’abril de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm. 6251, instància per incorporació d’una 
segona matrícula amb número DADES PROTEGIDES, a la plaça de minusvàlid 
del carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 2022/4343. 

2. El 2 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local, va autoritzar al Sr. DADES 
PROTEGIDES, la instal·lació d’una reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda i d’ús exclusiu per al vehicle matrícula DADES 
PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES, al costat de la porta del 
immoble, amb una llargària de 5 metres lineals. Consta en aquest 
emplaçament llicència de reserva d’estacionament, per a minusvàlid, en el 
Padró municipal de guals i reserves.

3. El 10 de juliol de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 13919 autorització expressa 
del senyor DADES PROTEGIDES per a sol·licitar en el seu nom la incorporació 
d’una segona matrícula amb número DADES PROTEGIDES, a la plaça de 
minusvàlid del carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 
2022/4343 

4. En data 19 de juliol de 2022, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:

“Sempre que la persona titular de la zona d’estacionament reservat per a persones 
amb mobilitat reduïda sita al carrer DADES PROTEGIDES de Ripollet tingui 
coneixement d’allò que es sol·licita a la present instància i doni la seva autorització, 
aquesta Policia Local no té cap inconvenient en què s’inclogui, a la llegenda del 
caixetí annex al senyal vertical de circulació model S-17, la matrícula del vehicle 
DADES PROTEGIDES.”

Fonaments de dret

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

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

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.- Incorporar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la 
circulació i ordenances municipals, la matrícula del vehicle amb número DADES 
PROTEGIDES a la reserva d’estacionament ja existent situada al carrer DADES 
PROTEGIDES.

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

Tercer.- Deixar constància que, la reserva d’estacionament de minusvàlid ja 
consta en el padró municipal de guals i reserves, i que la inclusió d’un segon 
vehicle no suposa la creació d’una nova plaça, sinó la incorporació del vehicle 
amb matrícula DADES PROTEGIDES a la reserva ja existent, i que alhora, aquesta 
reserva d’estacionament dóna accés a una única plaça d’aparcament.

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat en el procediment i a 
l’Organisme de Gestió Tributària.

6.1.3.- Baixa de reserva d'estacionament per discapacitat, c. DADES 
PROTEGIDES.-

Antecedents de fet 

1. En data 14 de setembre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al registre general, entrada núm. 14521, sol·licita l’anul·lació de 
l’autorització de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda i per a ús exclusiu pel vehicle matrícula DADES PROTEGIDES al carrer 
DADES PROTEGIDES, autoritzada per acord de la Junta de Govern local en 
data 4 de desembre de 2019. 

2. En data 25 de novembre de 2021, realitzada inspecció per part dels Serveis 
tècnics es comprova que ja no existeix la reserva d’estacionament. 
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3. En data 12 de juliol de 2022, els Serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic del següent tenor literal: 

“Antecedents

a) S’ha presentat sol·licitud de baixa de reserva d’estacionament per a PMR el 14 
de setembre de 2021 amb número de registre 2021/14521. 

b) L’inspector municipal ha efectuat visita a l’emplaçament indicat el 25/11/2021. 

Conclusions 

 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, s’informa 
favorablement la petició de baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda, que consta amb matrícula DADES PROTEGIDES. 

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) les 
competències per a la gestió de reserves d’estacionament recau sobre l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant es proposa notificar el 
present informe a dit organisme, considerant que el seu ús efectiu va finalitzar el 14 
de setembre de 2021.”

Fonament de dret: 

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

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

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

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.- Exp. 2021/6802. Donar de baixa del padró municipal de guals i 
reserves, la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del 
carrer DADES PROTEGIDES, autoritzada a nom de DADES PROTEGIDES, d’acord 
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amb l’informe tècnic es considera que va finalitzar l’ús efectiu de la reserva el 14 
de setembre de 2021. 

Segon.- Notificar aquest acord a la senyora DADES PROTEGIDES i a l’Organisme 
de Gestió Tributària.

6.1.4.- Reserva individual de plaça d'aparcament per a persona amb 
minusvàlua, pel vehicle matricula DADES PROTEGIDES, al c. DADES 
PROTEGIDES.-

Antecedents de fet 

1. En data 21 d’octubre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al registre general, entrada núm. 17745, en motiu de la defunció del 
senyor DADES PROTEGIDES en data 2 de desembre de 2020, sol·licita 
l’anul·lació de l’autorització de la reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu pel vehicle matrícula DADES 
PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES, autoritzada per acord de la Junta 
de Govern local en data 11 de maig de 2021. 

2. En data 30 de novembre de 2021, realitzada inspecció per part dels Serveis 
tècnics es comprova que no existeix a aquesta direcció cap reserva 
d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda amb matricula DADES 
PROTEGIDES. 

3. En data 25 de novembre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al registre general, entrada núm. 20021, manifesta se li ha emès rebut 
de pagament de l’exercici 2021, i sol·licita s’anul·li i es cursi la baixa 
definitivament i es retornin les quotes satisfetes. 

4. En data 21 de juliol de 2022, els Serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic del següent tenor literal: 

“Antecedents: 

a) S’ha presentat sol·licitud d’alta de reserva d’estacionament per a PMR el 
02/11/2020 amb número de registre 2020/14638.

b) La Junta de Govern Local en data 11/05/2021, certifica autorització de reserva 
amb número de registre PRP2021/1319. 

c)S’ha presentat sol·licitud de baixa de reserva d’estacionament per a PMR el 
21/10/2021 amb número de registre 2021/17745 

d) L’inspector municipal ha efectuat visita a l’emplaçament indicat el 30/11/2021. 
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Conclusions: 

 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, s’informa 
favorablement la petició de baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) les 
competències per a la gestió de reserves d’estacionament recau sobre l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant es proposa notificar el 
present informe a dit organisme, considerant que el seu ús efectiu va finalitzar el 2 
de desembre de 2020.”

Fonament de dret: 

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

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

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

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.- Exp. 2020/5337. Donar de baixa del padró municipal de guals i 
reserves, la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del 
carrer DADES PROTEGIDES, sol·licitada per DADES PROTEGIDES i autoritzada a 
nom de DADES PROTEGIDES, tenint en compte que no s’ha produït un 
aprofitament de la reserva, en motiu de la defunció de la titular abans de 
completar la senyalització amb senyals verticals. 

Segon.- Notificar aquest acord a la senyora DADES PROTEGIDES i a l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

Tercer.- Acordar la devolució de les taxes que s’hagin satisfet indegudament per 
la interessada  
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6.1.5.- Baixa de la llicència de gual al c. DADES PROTEGIDES.-

Fets:

1. En data 27 de juny de 2019, la senyora DADES PROTEGIDES, presenta al 
Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 11276, instància per 
baixa de gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES expedient 
amb referència interna 2019/4266. 

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

3. En data 20 de desembre de 2019 els serveis tècnics municipals emeten 
informe de deficiències, en el que fan constar que:  

“Abans de procedir a la baixa del gual, cal garantir la inaccessibilitat de 
vehicles a l’interior del recinte al que dona accés el gual. Habitualment es 
requereix de la instal·lació d’una columna, fixa i rígida al centre de la entrada 
per impedir el pas de vehicles. Aquesta columna es col·locarà dins de 
l’alineació de façana sense envair la via pública i, tindrà una alçada entre 70 
i 90 cm, i tindrà aspecte decorós i sense arestes. S’admeten també altres 
mesures com pot ser la soldadura de les dues portes cancel·les per tal 
d’impedir l’entrada dels vehicles. Encara que la sol·licitant declari que és 
receptora d’ajuts socials, aquesta actuació no pot ser executada per part dels 
mitjans propis de l’Ajuntament, ja que s’ha d’actuar dins l’àmbit privat, no a 
la via pública. Un cop finalitzada l’actuació citada, s’informarà a aquesta 
Corporació mitjançant instància presentada al Registre General situat al 
carrer Balmes nº2 de Ripollet per a la seva comprovació i poder continuar 
amb la tramitació de baixa de gual.”

 
4. Els Serveis tècnics municipals, emeten informe favorable en data 8 de juliol 

de 2022, en el que fan constar que:

“Conclusions:

 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, s’informa 
favorablement la petició de baixa de gual. 

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) les 
competències per a la gestió de reserves d’estacionament recau sobre l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant es proposa notificar el 
present informe a dit organisme.”
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Fonament de dret

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

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

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

Primer.- Donar de baixa, del padró municipal de guals i reserves, el gual 
emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, que consta a nom de la senyora DADES 
PROTEGIDES, d’acord amb la sol·licitud presentada i l’informe emès pels Serveis 
tècnics.       

Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes d’actualització del padró municipal de guals i reserves, 
tenint en compte que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 9 de maig de 2022. 

6.1.6.- Baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda del carrer de les DADES PROTEGIDES.-

Fets:

1. En data 19 de febrer de 2020, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al registre general, entrada núm. 2210, en motiu de la defunció de la 
senyora DADES PROTEGIDES en data 17 de maig de 2018, sol·licita 
l’anul·lació de l’autorització de la reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu pel vehicle matrícula DADES 
PROTEGIDES al carrer DADES PROTEGIDES. 

2. En data 26 de febrer de 2020, realitzada inspecció per part dels Serveis 
tècnics es comprova que s’han tret els senyals verticals, s’ha tallat a ran de 
panot. No s’observa cap senyalització a la calçada. 

3. En data 25 de juliol de 2022, els Serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic del següent tenor literal: 
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“Antecedents

a) S’ha presentat sol·licitud de baixa de reserva d’estacionament per a PMR el 19 
de febrer de 2020 amb número de registre 2020/2210

b) L’inspector municipal ha efectuat visita a l’emplaçament indicat el 26/02/2020

Conclusions

 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, s’informa 
favorablement la petició de baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda, que consta amb nº de placa 3305BJG. 
 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) 
les competències per a la gestió de reserves d’estacionament recau sobre l’Oficina 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant es proposa notificar el 
present informe a dit organisme, considerant que el seu ús efectiu va finalitzar el 19 
de febrer de 2020.”

Fonament de dret: 

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

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

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

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.- Exp. 2020/1034. Donar de baixa del padró municipal de guals i 
reserves, la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del 
carrer DADES PROTEGIDES, sol·licitada per DADES PROTEGIDES i autoritzada a 
nom de DADES PROTEGIDES, tenint en compte que no s’ha produït un 
aprofitament de la reserva, en motiu de la defunció de la titular abans de 
completar la senyalització amb senyals verticals, d’acord amb l’informe tècnic es 
considera que va finalitzar l’ús efectiu de la reserva el 26 de febrer de 2020. 
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Segon.- Notificar aquest acord a la senyora DADES PROTEGIDES i a l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

Tercer.- Acordar la devolució de les taxes que s’hagin satisfet indegudament per 
la interessada.

6.1.7.- Baixa de la plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda pel vehicle matrícula DADES PROTEGIDES, al c. DADES 
PROTEGIDES.-

Antecedents de fet 

1. En data 21 d’octubre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al registre general, entrada núm. 17716, sol·licita l’anul·lació de 
l’autorització de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda i per a ús exclusiu pel vehicle matrícula DADES PROTEGIDES al carrer 
DADES PROTEGIDES, autoritzada per acord de la Junta de Govern local en 
data 28 de maig de 2019. 

2. En data 29 de novembre de 2021, realitzada inspecció per part dels Serveis 
tècnics es comprova que ja no existeix a aquesta direcció cap reserva 
d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda amb matricula DADES 
PROTEGIDES. 

3. En data 28 d’abril de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit 
al registre general, entrada núm. 6836, manifesta que ha sol·licitat en la 
baixa de la reserva i que no obstant això, se li ha emès rebut de pagament 
de l’exercici 2022, i sol·licita s’anul·li i es cursi la baixa definitivament. 

4. En data 19 de juliol de 2022, els Serveis tècnics municipals han emès informe 
tècnic del següent tenor literal: 

 “Antecedents:

a) S’ha presentat sol·licitud de baixa de reserva d’estacionament per a PMR el 
21/10/2021 amb número de registre 2021/17716 

b) L’inspector municipal ha efectuat visita a l’emplaçament indicat el 29/11/2021. 

Conclusions 

 D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, s’informa 
favorablement la petició de baixa de la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
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 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 10/2016) les 
competències per a la gestió de reserves d’estacionament recau sobre l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant es proposa notificar el 
present informe a dit organisme, considerant que el seu ús efectiu va finalitzar el 21 
d’octubre de 2021.”

Fonament de dret: 

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

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

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

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.- Exp. 2021/7842. Donar de baixa del padró municipal de guals i 
reserves, la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del 
carrer DADES PROTEGIDES, autoritzada a nom de DADES PROTEGIDES, d’acord 
amb l’informe tècnic es considera que va finalitzar l’ús efectiu de la reserva el 21 
d’Octubre de 2021. 

Segon.- Notificar aquest acord a la senyora DADES PROTEGIDES i a l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

Tercer.- Acordar la devolució de les taxes que s’hagin satisfet indegudament per 
la interessada

6.1.8.- Remissió expedient i compareixença en Recurs Contenciós-
Administratiu – PA 502/2021-A Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona.-

Antecedents de Fet

Primer.- En data 5 de maig de 2022 ha tingut entrada al Registre Municipal 
amb número de referència E2022/7330 la notificació presentada pel Jutjat 
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contenciós administratiu número 16 de Barcelona, pel que es dóna compte de la 
interposició del recurs contenciós administratiu contra aquest Ajuntament i es 
senyala data per la vista per al dia 26 d’octubre de 2022 a les 09:30h en relació 
al procediment abreujat 502/2021-A presentat per la representació del Sr. 
DADES PROTEGIDES.

Segon.- D’acord amb el contingut de la notificació emesa per la Lletrada de 
l’administració de justícia, el recurs contenciós administratiu de referència 
s’interposa contra la desestimació de l’expedient administratiu número 
2021/4368, amb motiu dels danys materials i físics soferts, a conseqüència d’un 
accident,  mentre circulava amb el seu vehicle matricula DADES PROTEGIDES per 
la DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi, el dia 5 de març de 2021, i que 
quantifica en 2.661,71€, segons manifestat degut al mal estat de la via.

Tercer.- Atès l’escrit del jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona, 
amb  referència d’entrada al Registre Municipal número E2022/7330 de data 05 
de maig de 2022, en el qual es requereix a aquest Ajuntament la remissió de 
l’expedient administratiu corresponent a la referida reclamació i l’emplaçament 
per part d’aquest Ajuntament als possibles tercers interessats per a la seva 
compareixença en el procediment judicial.

Fonaments de dret

Primer.- Els articles 38 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa-Administrativa.

Segon.-  Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i el seu homòleg l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya que atorga a l’alcalde les atribucions per exercir les accions judicials i 
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva 
competència.

És per tot això que, en virtut de les delegacions específiques efectuades per 
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de data 5 de desembre, publicat al 
BOPB de data 16 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.-  Restar assabentats de la interposició del recurs interposat contra 
aquest Ajuntament davant el Jutjat contenciós administratiu número 16 de 
Barcelona per la procuradora D. DADES PROTEGIDES, en representació de la Sra. 
DADES PROTEGIDES, contra la desestimació presumpta de la reclamació que 
consta en l’expedient administratiu 2021/4368.

Segon.- Acordar la remissió de l’expedient a l’esmentat Jutjat i la compareixença 
d’aquest Ajuntament, per la qual cosa es designa com a direcció lletrada per 
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portar la defensa d’aquest ajuntament al lletrat D. DADES PROTEGIDES i a la 
lletrada D. DADES PROTEGIDES, i la representació processal al procurador D. 
DADES PROTEGIDES, en el procediment abreujat 502/2021-A que es segueix en 
el Jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona. 

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, Sr. José María Osuna López, perquè en nom de 
la Corporació, concorri a la  realització de quantes actuacions siguin precises per 
al compliment de la present resolució.

Quart.- Disposar la notificació d’aquesta resolució als interessats en l’expedient, 
la mercantil FERRER&OJEDA, en nom i representació de la companyia 
asseguradora responsable de la pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb 
aquest Ajuntament, amb trasllat dels documents incorporats a l’expedient 
administratiu i judicial, emplaçant-los per que puguin personar-se i comparèixer 
davant el Jutjat als efectes escaients.

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

6.1.9.- Lliurament placa gual emplaçat a l’Av. Riu Ripoll, 51 i actualització 
del Padró.- 

Primer.- En data 30 d’agost de 2019, el senyor DADES PROTEGIDES,  presenta 
al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 5214, instància per 
obtenir les plaques pels gual emplaçats a l’avinguda del Riu Ripoll núm. 51 i 
avinguda Riu Ripoll núm. 49, expedient amb referència interna 2019/5247. 

D’acord amb les converses telefòniques mantingudes amb l’interessat, es 
constata que per error en la petició, es va sol·licitar placa pel núm. 49 de 
l’avinguda Riu Ripoll, quan s’hauria d’haver sol·licitat pel núm. 53 de la mateixa 
avinguda. Així mateix s’informa que les plaques han d’esser sol·licitades pels 
titulars dels guals. 

Es comprova en el padró municipal que consta llicència de gual a l’avinguda Riu 
ripoll núm. 51 a nom de la mercantil Puga Herrera-Herrera CB i llicència de gual 
a l’avinguda del Riu Ripoll núm. 53, a nom de la senyora DADES PROTEGIDES. 

En data 27 d’abril de 2021, a petició de la senyora DADES PROTEGIDES, es va 
acordar, per la Junta de Govern local, el lliurament de la placa pel gual emplaçat 
a l’avinguda Riu Ripoll núm.53, expedient 2019/6241. 

Segon.- En data 28 d’octubre de 2019, registre entrada núm. 17635, la mercantil 
Puga Herrera-Herrera CB, sol·licita la placa pel gual que consta al seu nom de 
l’avinguda Riu Ripoll núm. 51 amb una llargària de 6,05 ml.  
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Tercer.- Requeriment d’esmenes notificades en data 23 de setembre de 2020.  

Quart.- En data 14 de novembre de 2020, registre entrada 15788, comuniquen 
la subsanació de les deficiències notificades.  

Cinquè.- Realitzada inspecció en data 7 d’octubre de 2021, s’observa que la 
longitud del gual construït és de 8,00 ml. 

Sisè.- Els Serveis tècnics municipals en data 12 d’octubre de 2021, han emès 
informe favorable al lliurament de la placa i proposen actualitzar la longitud del 
gual en el padró municipal que consta de 6,05 ml als 8,00 ml construïts.   

Fonament de dret

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

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

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

Primer.- Lliurar a la mercantil Puga Herrera-Herrera CB, una placa pel gual 
emplaçat a l’avinguda del Riu Ripoll núm. 51.

Es podrà recollir la placa en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ pagament de 
31,00 € (O.F. núm. 20 art. 6).

Segon.- Actualitzar a 8,00 ml la llicència de gual (ús comú especial d’un bé de 
domini públic), en el padró municipal de guals.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària.

6.1.10.- Rectificació error material acord núm. 4.1.1. de la JGL de data 14 
d'abril de 2020.-

Per la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2020 segons acord núm. 4.1.1., 
es va atorgar al senyor DADES PROTEGIDES  llicència urbanística per a la reforma, 
ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge a l’edifici plurifamiliar al carrer 
DADES PROTEGIDES segons Exp. OM2019/6368.
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Una vegada atorgada l’esmentada llicència urbanística, s’ha detectat un error 
material pel que fa a l’aprovació de les liquidacions en concepte de taxa per 
atorgament de llicència i en concepte de taxa de connexió clavegueram, de les 
quals ja hi constava en l’expedient les autoliquidacions corresponents per aquest 
conceptes, i per tant procedeix donar-les de baixa.

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general, en 
compliment del que estableix l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i en exercici de les atribucions que confereix a l’alcalde la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’acorda:

Primer. Rectificar l’error material existent en punt primer de l’acord núm. 4.1.1. 
de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2020, en el sentit següent:

On diu: “Exp. OM2019/6368. Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per 
a la reforma, ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge a l’edifici plurifamiliar 
al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 9943103DF2994D0001WU.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la construcció 
i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 150,00 €, així com el justificant 
d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un import de 615,00 €.” 
hauria de dir: “Exp. OM2019/6368. Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència 
urbanística per a la reforma, ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge a l’edifici 
plurifamiliar al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. cadastral 
9943103DF2994D0001WU.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la construcció 
i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 150,00 €, així com el justificant 
d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un import de 615,00 €., així 
com les autoliquidacions emeses pels conceptes següents:

- L’O.F. 21, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons art. 6.1.a. per 
un import de 1.331,00 €.

- L’O.F. 21, art. 6.1.g Taxa connexió clavegueram nou habitatge connexió clavegueram 
general per un import de 57,70 €.”.

Segon. Donar de baixa les següents liquidacions aprovades en el punt tercer de 
l’esmentat acord de la Junta de Local de data 14 d’abril de 2020:

 L’OF 21, art. 6.1.a taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat .........................................................................1.331,00 €

 L’O.F. 21, art. 6.1.g taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general.............................................................40,80 €
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Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1hab).........................16,30 €

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

6.1.11.- Acceptació renúncia llicència obres reforma nau industrial situada 
al carrer Sarrià de Ter, 20-52 de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, 
SA.-

Antecedents de fet

Mitjançant l’acord núm. 4.1.1 pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 
28 de gener de 2020, s’atorgà llicència d’obres a la mercantil MOTHERSON 
SINTERMETAL PRODUCTS, SA., per a l’execució de les obres en complex 
industrial i adaptació de via pública a noves entrades al carrer Sarrià de Ter, núm. 
20-52, segons expedient núm. 2018/2414.

En data 10 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-15242, 
l’esmentada mercantil presentà sol·licitud de desistiment de la llicència d’obres 
concedida, així com la devolució de la fiança dipositada en concepte de reposició 
de la via pública i de les exaccions municipals que pertoquin.

En data 2 de juliol de 2021, els Serveis tècnics municipals emeten informe tècnic 
favorable al desistiment, així com respecte de la devolució de la fiança dipositada 
i de les exaccions municipals que corresponen retornar, el qual resta incorporat 
a l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, disposa que tota persona interessada 
pot desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament 
jurídic, renunciar als seus drets. Tant el desistiment com la renúncia  podran fer-
se per qualsevol mitjà que permeti la seva constància, sempre que incorpori les 
signatures que corresponguin d’acord amb allò previst amb a normativa 
aplicable.

L’administració acceptarà per complet el desistiment o la renúncia i, declararà 
conclús el procediment. 

L’ordenança fiscal núm. 5 que regula l’Impost sobre construccions instal·lacions 
i obres estableix en el seu article 1 que aquest impost és un tribut indirecte, i el 
fet imposable està constituït per la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació obra que exigeixi la corresponent llicències d’obres o urbanística o 
exigeixi presentació de comunicació prèvia o declaració responsable. 
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L’ordenança fiscal núm. 6 que regula la taxa per ocupacions del subsòl, el sol i la 
volada de la via pública en el seu article 2 diu que el fet imposable d’aquesta 
taxa  el constitueix la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local. 

L’ordenança fiscal núm. 21 que regula la taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme disposa en el seu article 8.4 
que “una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia 
o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat 
la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades."

Pel que fa al dipòsit de garantia, l’article 16.2 de les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació disposa que “per garantir el compliment de les obligacions assenyales a 
l’apartat anterior, l’Administració municipal fixarà en cada cas la quantitat que la 
persona sol·licitant haurà de dipositar o de garantir amb aval bancari prèviament a la 
concessió de la llicència, l’import del qual serà com a mínim el doble del cost de 
construcció de la vorera reglamentària corresponent a la finca.”

Vist l’informe jurídic favorable emès per la secretària acctal., en data 11 d’agost 
de 2022, el qual consta incorporat a l’expedient.

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. Acceptar la renuncia presentada per la mercantil MOTHERSON 
SINTERMETAL PRODUCTS, SA., i, conseqüentment el dret a edificar que concedia 
la  llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local, en data 28 de gener 
de 2020, per a l’execució de les obres en complex industrial i adaptació de via 
pública a noves entrades al carrer Sarrià de Ter, núm. 20-52. 

Segon. Declarar conclús el procediment i procedir a l’arxiu de l’expedient 
2018/2414.
 
Tercer. Aprovar la devolució i procedir al retorn de la fiança dipositada per un 
import de 41.812,50€ corresponent a la reposició de la via pública.

Quart. Aprovar la devolució  i procedir al retorn de la taxa per ocupació de la via 
pública per un import de 3.395,70€ i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per un import de 13.342,83€. Per tal de procedir a la 
tramitació de la devolució, caldrà aportar número de compte bancari a nom del 
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titular, a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, emplaçada a la rambla Sant Jordi, núm. 75.

Cinquè. Notificar el present acord als interessats, a la Tresoreria municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
siguin tramitades les devolucions aprovades en el punt quart d’aquest acord.

6.1.12.- Aprovació de la Memòria Valorada de millora i condicionament 
dels passos elevats i passos de vianants, existents a Ripollet.

Antecedents de fets:

En data 23 de juny de 2022, l’Alcalde va emetre una provisió disposant l’inici de 
l’expedient per a l’aprovació del “Projecte d’obres de millora i condicionament 
dels passos elevats i passos de vianants, existents a Ripollet”, per tal de garantir 
la mobilitat dels vianants sense perill.

En data 28 de juliol de 2022, l’arquitecta tècnica municipal, na DADES 
PROTEGIDES, redacta i signa la memòria valorada per a la millora i 
condicionament dels passos elevats i passos de vianants, amb un pressupost 
d’execució material de 16.600,00€ i un pressupost d’execució per contracta de 
23.902,34€, IVA inclòs.

L’arquitecta tècnica municipal, DADES PROTEGIDES, en el seu informe de data 8 
d’agost de 2022, determinen que les obres que són objecte de la memòria 
valorada que ara es sotmet a aprovació, s’inscriuen dins del concepte d’obra de 
conservació i manteniment, segons la classificació que fa de les obres locals 
l’article 12 ROAS.

Fonaments de dret:

Tenen la consideració d’obres locals les que executen les entitats locals per a la 
prestació dels serveis de la seva competència, tant si es tracta d’obres de nova 
planta, com de reforma, reparació, conservació o manteniment, segons allò que 
disposa l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (d’ara en endavant 
ROAS) i l’article 234 del Dec. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (d’ara en endavant 
TRLMRLC)

L’article 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposen que les obres de conservació 
i manteniment seran objecte d'un pressupost i, en el seu cas, d'una 
documentació anàloga a les de reparacions menors, excepte en els casos en què, 
per les seves característiques especials, no siguin susceptibles d'integrar-se en 
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un pressupost i siguin executades directament per l'administració amb càrrec a 
les consignacions lliurades per a aquests fins.

Vist l’informe favorable emès per la TAG Serveis Jurídics en data 25 d’agost de 
2022.

Vist l’expedient administratiu de referència i 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:

ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada anomenada “millora i condicionament dels 
passos elevats i passos de vianants, existents a Ripollet”, redactada per 
l’arquitecta tècnica municipal, Sra. DADES PROTEGIDES, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 23.902,34€, IVA inclòs.

6.2.- Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1.- Aprovació de devolucions de liquidacions de la venda de roses de 
Sant Jordi 2022.-

Antecedents de fet

Primer.- Vista la sol·licitud presentada pel senyor DADES PROTEGIDES, amb 
registre d’entrada núm. 1644 i de data 03 de febrer de 2022, en la qual demana 
autorització per a l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un lloc de 
venda de roses, el  dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la festivitat de 
Sant Jordi, i 

Segon.- En data 31 de març de 2002 s’aprova, per Decret de l’Alcaldia núm. 
2022/534, les bases reguladores i la convocatòria per a la participació i per a 
l’atorgament d’autorització d’ocupació temporal d’espais del domini públic local 
per a la instal·lació de parades de venda amb motiu del projecte cultural de la 
“Diada de Sant Jordi any 2022” a Ripollet.

De conformitat amb el punt sisè, estan facultats per participar en aquesta 
convocatòria i podran sol·licitar autorització per exercir la venda de roses, llibres, 
il·lustracions i objectes de regal vinculats a la diada, durant la Diada de Sant Jordi: 

- Les persones físiques o jurídiques (degudament representades) que exerceixen 
una activitat econòmica legalment constituïda de floristeria, llibreria, papereria, 
a Ripollet.

- Les entitats culturals o cíviques sense ànim de lucre, i les associacions de 
mares/pares/famílies d’alumnes degudament inscrites en el Registre d'Entitats 
Municipals de Ripollet. 
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- Centres educatius del municipi. 
- Els autors i les autores locals, persones escriptores o il·lustradores.

Tercer.- En data 14 d’abril de 2022 es va donar audiència a l’interessat Juan Jose 
Romero Borja, no havent presentat cap al·legació.

Quart.- Consta a l’expedient liquidació núm. 2600067-0000035359 per un 
import de 106,00 € en concepte Taxa Ocupació via pública per venta de roses.

Fonaments de dret

Primer.- El règim jurídic que regula la utilització dels béns de domini públic 
(espai públic) cal remetre´s als articles 84 i següents de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), als articles 
53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament 
de Patrimoni dels ens locals (RPEL) i els articles 218 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya  (TRLMC).   

En el cas que ens ocupa el peticionari planteja l’ús privatiu sense transformació 
d’una porció del domini públic en els termes establerts a l’article 57 RPEL i 85 
LPAP.

Segon.- És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per acordar l’aprovació 
de liquidacions d’exaccions locals segons el que ve establert en el punt cinquè, 
apartat 2.b) de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/1863 de 5 de desembre, de 
delegació de competències.

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

Primer.- Aprovar la devolució, rectificar o anul·lar el document d’ingrés amb 
núm. de càrrec valor 2600067-0000035359, a nom del senyor DADES 
PROTEGIDES, per import de 106,00 € en concepte Taxa Ocupació via pública per 
venta de roses, degut a la denegació del permís per la ocupació de la via pública 
per la Diada de Sant Jordi del 2022.

Quart.-Per tal de procedir a la tramitació de la devolució, si escau, caldrà aportar 
número de compte bancari a nom del titular, a l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària de Diputació de Barcelona, emplaçada a la rambla Sant Jordi, núm. 75.
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Cinquè.- Notificar el present acord de la Junta de Govern Local a la part 
interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i 
donar compte al Departament de Tresoreria.

6.2.2.- Finalització concessió de domini públic per al subministrament, 
instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i 
marquesines informatives.-

Atès l’informe tècnic emès en data 17 de març de 2022 per la persona que ocupa 
el càrrec d’enginyer municipal de Serveis Municipals i Municipalització, en relació 
a la concessió administrativa de domini públic per al subministrament, 
instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i 
marquesines informatives.

Consta a l’expedient acta de recepció dels panells, columnes i marquesines 
informatives, signada en data 8 de juliol de 2022.

Fonaments de dret

- Llei 33/2002, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals.

És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per acordar l’aprovació en matèria 
de patrimoni i serveis municipals, segons el que ve establert en el punt sisè de 
la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/1863 de 5 de desembre, de delegació de 
competències.

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

Primer. Donar per finalitzada la concessió de domini públic per al 
subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, 
columnes i marquesines informatives adjudicada a la mercantil OUTDOOR 
MEDIA MARKETING SL, per Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2015, 
amb efectes 31 de juliol de 2022.

Segon. Comunicar aquest acord a la mercantil OUTDOOR MEDIA MARKETING 
SL.
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Tercer. Donar compte d’aquest acord al departament de Mobilitat,  al 
departament de Patrimoni i al departament de Tresoreria.

6.2.3.- Baixa de llicència d’activitat a les naus del c. Sarrià de Ter nº20-
52, de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA.-

Antecedents de fet

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 769/2014 (Exp. 2014-402, nau “Propulsió”), 
Decret d’Alcaldia núm. 770/2014, (Exp. 2014-405, nau Suspensió”) i Decret 
d’Alcaldia núm. 774/2014 (Exp. 2014-406, magatzem “APQ”), totes elles de 23 
de juliol, es va aprovar el canvi de titularitat de MIBA SINTER SPAIN, SA, en favor 
de MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS, SA, per continuar exercint l’activitat 
d’acord amb les característiques i les condicions de les llicències transferides.

En data 18 de novembre de 2021, registre d’entrada 2021-19593, el Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb raó social BDO SERVICIOS CORPORATIVOS SL, actuant en nom 
i representació de la mercantil MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS S.A, 
comunicà el cessament, en data 31/03/2021 de 3 activitats econòmiques amb 
Epígrafs: 313, 3161 i 3169. 

En data 2 de desembre de 2021, registre d’entrada núm. 2021-20495, el Sr. 
DADES PROTEGIDES, actuant en nom i representació de la mercantil 
MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS, SA, comunicà el cessament total de 
l'activitat i aporta un seguit de documentació. 

En data 31 de març de 2022, registre d’entrada núm. 2022-5016, es presenta 
declaració responsable del Sr. DADES PROTEGIDES, en nom i representació de 
Motherson SINTERMETAL PRODUCTS, SA, conforme:
 

 S’han adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de 
contaminació tant del sòl, com de les aigües subterrànies, i que s’ha 
previst executar les actuacions necessàries per tal de reduir la incidència 
ambiental al mínim perquè el lloc on es va dur a terme l’activitat sigui 
compatible amb l´ús previst. I, als efectes d’acreditar l’anterior, i en 
aplicació de l’article 66.2 de la LPCAA, s’adjunten els informes de 
cessament i el pla de millora ambiental del subsol, juntament amb 
fotografies de l’estat final de la instal·lació. 

 No hi ha presència de productes perillosos ni de residus de qualsevol tipus 
o que, d’haver-n’hi hagut, han estat gestionats de conformitat amb la 
normativa vigent. 

 Les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon 
estat. 

 S’han adoptat les mesures de vigilància i control posteriors al cessament 
que corresponen segons la normativa sectorial d’aplicació. 
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 S’ha procedit a la retirada de qualsevol element publicitari referit a 
l’activitat que ara es cessa i qualsevol altre element relatiu a l’activitat. 

També s’adjunta declaració responsable d’Esolve Consultoria i Enginyeria 
Mediambiental, SL, conforme:

 ESOLVE ha redactat i executarà un projecte de descontaminació del subsol 
a les antigues instal·lacions de MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS 
SA, ubicades al carrer Sarrià de Ter, nº 20 -52 a Ripollet, de títol ”Proyecto 
de remediación del subsuelo en la antigua planta de SINTERMETAL en 
Ripollet (Barcelona, España)” amb data de Setembre de 2021. 

 Aquest projecte ha estat validat i aprovat per les administracions 
competents en matèria de sòls (Agencia de Residus de Catalunya) i aigües 
subterrànies (Agencia Catalana de l’Aigua) segons els següents expedients 
de referència: 

 Agencia Catalana de l’Aigua. EXP: SN2011000363 amb data de 22 
de desembre de 2021. 

 Agencia de Residus de Catalunya. EXP: Q0503/2010/130 ; 
SC_00985/1 amb data de 26 gener de 2022. 

En data 1 d’abril de 2022, l’enginyera tècnica municipal, Sra. DADES 
PROTEGIDES, ha emès un informe en el que conclou el següent:

– Que el titular de l’empresa MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS S.A. és sobre qui 
recau la responsabilitat de la descontaminació del subsòl de l’emplaçament on 
s’exercia la seva activitat.

– Que s’acredita haver-se pres, per part del titular, les mesures necessàries per 
evitar qualsevol risc de contaminació i per mitigar o reduir al mínim la incidència 
ambiental en el lloc de l’activitat (a partir dels llindar del RD 9/2005, de 14 de 
gener i dels valors ACA), i que aquest mateix remetrà periòdicament als òrgans 
competents (ARC I ACA) els informes de situació, segons els el contingut i la 
periodicitat dictats per aquests, d’acord amb l’article 7 del RD 9/2005. Així doncs, 
s’entén que l l'abast i l'execució de les actuacions de recuperació garantiran que 
la contaminació romanent, si n'hi hagués, es traduirà en nivells de risc 
acceptables d'acord amb l'ús del sòl, tal com recull l’article 3.2. del mateix Reial 
Decret.

– Que es compleixen les condicions administratives relatives al tancament de les 
instal·lacions incloses a la autorització ambiental, d’acord amb la normativa de 
l’Agència tributaria i de les Hisendades locals d’aplicació.

– Que, segons els informes de l’ARC i de l’ACA, els valors actuals de contaminació 
del subsòl a restaurar no suposen un risc per als usuaris actuals o potencials i que, 
segons l’informe de l’ARC, del 26 de gener de 2022, aquests valors es consideren 
acceptables per a un escenari industrial futur.

– Que, en consideració al disposat a l’article 7.1 del RD 9/2005, de 14 de gener, i a 
l’article 118 de la Llei d’aigües, d’iniciar-se una nova activitat abans d’haver-se 
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donat per finalitzat el Pla de remediació (i qualsevol altra mesura addicional 
considerada pertinent implantar fins l’emissió del Certificat final de 
descontaminació), el responsable de l’activitat de MOTHERSON SITERMETAL 
PRODUCTS S.A. i el titular de la nova activitat acordaran abans i de manera 
explicita que el primer haurà de continuar amb les actuacions de 
descontaminació contemplades i que perquè això resulti possible, el segon 
facilitarà el seu desenvolupament en els termes i terminis dictats per les 
autoritats competents.

– Que, d’acord amb l’article 7.4 del RD 9/2005, de 14 de gener, els expedients 
relatius a l’activitat MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS S.A romandran 
oberts fins que no hagi una resolució ferma que declari que el subsòl on es 
desenvolupava deixa de tenir la condició de contaminat per a l’ús determinat i 
no es lliuri el corresponen Certificat final de descontaminació a l’Ajuntament, 
igual que ho hauran d’haver estat cada un dels informes de seguiment de l’ACA i 
de l’ARC que s’hagin estat emetent fins a aquest moment.

Finalment, l’enginyera tècnica municipal, proposa autoritzar el tancament de les 
instal·lacions de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA, emplaçades al  carrer 
Sarrià de Ter, 20-52, de Ripollet, així com extingir les corresponents 
autoritzacions ambientals atorgades al seu titular.

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques.
— La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 

de les activitats.
— Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació 

d’activitats potencialment contaminants del sol i els criteris i 
estàndards per a la declaració de sols contaminats.

Les llicències d'activitat podran donar-se de baixa, entre altres motius, per 
cessar-se l'exercici de l'activitat per la qual es va concedir. 

Segons disposa l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, el cessament definitiu o temporal de les 
activitats incloses en els annexos I, II i III s'ha de comunicar a l'òrgan ambiental 
competent, llevat que sigui regulat per la legislació sectorial.

En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les 
mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència 
ambiental en el lloc on es duia a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.
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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.- Procedir a donar de baixa les llicències d'activitat atorgades a 
MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA, mitjançant Decrets d’Alcaldia núm. 
769/2014, 770/2014 i 774/2014, tots ells de data 23 de juliol, per a l’exercici de 
l’activitat d’elaboració i transformació de peces modelades de precisió de metalls 
i altres productes sinteritzats, incloent les operacions industrials associades  de 
fabricació d’utillatge, matrius i accessoris i altres, com la fusió, reducció, 
purificació i aliatges de tota classe de metalls amb productes químics, en les naus 
ubicades al carrer Sarrià de Ter, 20-52, de Ripollet. 

SEGON.- La mercantil MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS SA, durà a terme 
les actuacions previstes al ”Proyecto de remediación del subsuelo en la antigua 
planta de SINTERMETAL en Ripollet (Barcelona, España)”, de data de Setembre 
de 2021, redactat per ESOLVE CONSULTORIA I ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL SL, 
d’acord amb les indicacions donades en els informes de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de data 22 de desembre de 2021 i de l’Agència de Residus de Catalunya, 
de data 26 de gener de 2022 .
 
TERCER.- Pel que fa a la descontaminació del subsòl, els expedients romandran 
oberts fins que no hi hagi una resolució ferma que declari que el subsòl on es 
desenvolupava l’activitat deixa de tenir la condició de contaminat per a l’ús 
determinat i no es lliuri el corresponen certificat final de descontaminació a 
l’Ajuntament, igual que ho hauran d’haver estat cada un dels informes de 
seguiment de l’ACA i de l’ARC que s’hagin estat emetent fins a aquest moment.

QUART.- En cas d’iniciar-se una nova activitat abans d’haver-se donat per 
finalitzat el Pla de remediació (i qualsevol altra mesura addicional considerada 
pertinent implantar fins l’emissió del certificat final de descontaminació), el 
responsable de l’activitat de MOTHERSON SITERMETAL PRODUCTS, SA, i el 
titular de la nova activitat acordaran abans i de manera explicita que el primer 
haurà de continuar amb les actuacions de descontaminació contemplades i que 
perquè això resulti possible, el segon facilitarà el seu desenvolupament en els 
termes i terminis dictats per les autoritats competents.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l'interessat amb indicació dels recursos 
pertinents.

SISÈ.- Que es trameti el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per al seu coneixement i efectes procedents.
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6.3.- Protecció del Medi:

6.3.1.- Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del 25% de 
l’import de les certificacions 3 i 4 de les obres de “Pas fluvial sobre el riu 
sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el 
camí del passatge de l'ermita de Ripollet.- 

Fets:

En data 2 de març de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la minuta del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per al finançament de les obres del “pas fluvial sobre el riu Sec i 
arranjament dels accessos del parc de Massot i el camí del passatge de l’Ermita”, 
que pertanyen al Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), del 
Pla d’inversions metropolità 2016-2019 de l’AMB.

En data 27 de maig de 2021 l´Ajuntament de Ripollet i l´AMB, van signar el 
conveni que regula la col·laboració entre ambdues administracions per a la 
realització de les obres del pas fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels 
accessos corresponents des del parc Massot i el camí del passatge de l’Ermita, 
amb un pressupost d’execució de 257.498,25 €, l’IVA inclòs. (Exp. 902563/20 – 
PSG 16-19).

En data 22 d’abril de 2022 es va rebre la certificació d’obra núm. 3 (Registre: 
ENTRA-2022-6537 i Expedient associat: 2019/4365) per un import de 
32.526,29 € (IVA inclòs), de la que l’Ajuntament finança el 25%, segons conveni, 
el que suposa un total a transferir a l’AMB de 8.131,57 €. (IVA inclòs).

En data 16 de juny de 2022 es va rebre la certificació d’obra núm. 4 (Registre: 
ENTRA-2022-12133 i Expedient associat: 2019/4365) per un import de 
75.896,91 € (IVA inclòs), de la que l’Ajuntament finança el 25%, segons conveni, 
el que suposa un total a transferir a l’AMB de 18.974,23 €. (IVA inclòs).

En l’actualitat l’esmentada obra es troba desenvolupant-se segons projecte i 
s’han afegit les corresponents actes signades a l’expedient 2019/4365.

En dat 4 de juliol de 2022, el tècnic del Projecte per a la recuperació dels rius 
Ripoll i Sec i la tècnica de Protecció del Medi de l’Ajuntament, emeten informe 
tècnic del següent tenor literal:

<<INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ al pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) corresponent al 25% de l’import de les certificacions 3 i 4 de 
les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos 
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corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de l'ermita al tm de 
Ripollet”.

Consideracions tècniques:
S’han rebut les certificacions d’obra núm. 3 i núm. 4 (Registre: ENTRA-2022-6537 i 
ENTRA-2022-12133 respectivament, i Expedient associat: 2019/4365) per un import de 
33.749,68 € (IVA inclòs) i 75.896,91 € (IVA inclòs), del que l’Ajuntament finança el 25%, 
segons conveni, el que suposa uns parcials a transferir a l’AMB de 8.131,57 € i 18.974,23 
€ (IVA inclòs) respectivament, i un total de 27.105,80 € (IVA inclòs). La documentació 
aportada als registres, abans esmentats, inclou:

- Certificació de la Direcció facultativa de l’obra com que s’han executat les obres 
corresponents al mes de març i abril de 2022 amb les condicions del contracte.

- Factures núm. 884 i 927 de l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL, 
corresponents als mesos de març i abril de 2022.

- Oficis de l’AMB sol·licitant a l’Ajuntament de Ripollet l’abonament de 8.131,57 € i 
18.974,23 € (IVA Inclòs), corresponents al 25% de les certificacions d’obra número 3 
i 4 respectivament.

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

- Que s’efectuï el pagament de la quantitat de 27.105,80 € (IVA inclòs) corresponent 
al 25% de les certificacions 3 i 4 de l’obra a dalt citades segons conveni.

- Que el pagament es carregui a l’ Aplicació pressupostària 404-1721-76400 
Aportació AMB PSG 3. Pas fluvial sobre Riu Sec.

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

Aquest és l’informe que s’emet i es subscriu a Ripollet a la data de la signatura 
electrònica.>>

Fonaments de dret

1. L’AMB actua en base a les competències previstes als articles 13 i 14 F de la 
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

2. L’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
estableix com competències municipals les referides a la matèria del medi 
ambient urbà. 
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3. Quan a la disponibilitat dels terrenys, l’article 95 del Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, diu 
literalment en l’apartat 3: “La resolución de aprobación del deslinde será título 
suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias 
con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, 
siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la 
legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la 
Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo 
estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podran 
ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo 
susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial”. D’acord 
amb l’àmbit del projecte, les actuacions es desenvolupen sempre al pas fluvial 
sobre el riu Sec, en terrenys qualificats com a Sistema Hidrogràfic. Aquests 
terrenys són una zona on, tot i tenir diverses referències cadastrals, són dins 
l’àmbit del domini públic hidràulic, en el termes que el defineix l’article 95 del 
Reial decret legislatiu 1/2001. 

4. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de col·laboració, 
mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es preveu als articles 
108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i d’altres preceptes d’aplicació. 

5. D’entre les obligacions que haurà d’assumir la corporació destacar que segons 
preveu la clàusula Quarta, apartat b), l’Ajuntament es compromet a aportar un 
finançament al servei de 64.374,56 € (IVA inclòs), corresponent al 25% del 
pressupost d’execució, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404.1721.76400 
“aportació AMB PSG_3 pas fluvial sobre el riu Sec”, aprovada inicialment en 
sessió plenària de 17 de desembre de 2020, del Pressupost de l’Ajuntament per 
a l’any 2021. En conseqüència, aquest finançament té el seu encaix legal en el 
supòsit d’atorgament directe per procediment extraordinari que preveu la lletra 
a) de l’article 22.2 de la Llei de subvencions. 

6. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al 
pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, 
o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció prèvia. 

7. L’òrgan competent per l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de l’apartat 
tercer de la seva part dispositiva, respecte les atribucions en matèria de 
subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com 
amb entitats i particulars. 
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Vistos els antecedents esmentats, i de conformitat amb la proposta i l’informe 
tècnic emesos per la regidoria de Protecció del Medi, amb el vistiplau de l’alcalde, 
prèviament informat per la interventora, s’acorda:

1. Aprovar la liquidació corresponent a les Certificacions 3 i 4 de les obres del pas 
fluvial sobre el riu Sec i l’arranjament dels accessos des del parc Massot i des del 
camí del passatge de l’Ermita, per un import de 27.105,80 € (IVA Inclòs), 
corresponent al 25% del Conveni de col·laboració signat, en data 27 de maig de 
2021, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. Reconèixer l’obligació per import 27.105,80 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 404-1721-76400 Aportació AMB PSG 3. Pas fluvial sobre Riu Sec, 
mitjançant transferència bancària al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., núm. 
de compte ES11 0182 6035 4302 0008 2899 (BIC:BBVAESMM).

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

*****

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

Urgència:

7.- ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1.- Urbanisme:

7.1.1. Actualització del Projecte de reforma i millora del carrer Sant 
Sebastià de Ripollet, entre els carrers concòrdia i carretera de l'Estació.-

Antecedents de fets:

En data 17 de maig de 2022, l’Alcalde va emetre una provisió disposant l’inici de  
l'expedient per a l’aprovació del “Projecte d’obres per tal de remodelar, reformar 
i millorar la urbanització del carrer Sant Sebastià entre els carrers Concòrdia i 
carretera de l’Estació”. 

En data 17 de maig de 2022, va ser entregat el projecte “ACTUALITZACIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DEL CARRER SANT SEBASTIÀ DE RIPOLLET, 
2A FASE”, amb un valor estimat de 1.306.689,21€ i un pressupost d’execució per 
contracta de 1.581.093,94€, IVA inclòs.

El 16 de juny de 2022 va ser signat informe tècnic conjunt entre l’arquitecte, 
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l’arquitecta tècnica, la tècnica de medi ambient i l’enginyer municipals, 
informant favorablement de dit projecte, tot indicant petites modificacions de 
detall a incloure en l’aprovació definitiva del projecte.

El 17 de juny de 2022 va ser emès informe jurídic per part de la Secretària 
municipal 

En sessió de Junt de Govern Local de 21 de juny de 2022, es va aprovar 
inicialment el Projecte anomenat “ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA 
I MILLORA DEL CARRER SANT SEBASTIÀ DE RIPOLLET, 2A FASE, 

Els tècnics municipals han detectat i proposat algunes modificacions no 
substancials del projecte.

S’ha entregat i consta a l’expedient el projecte tècnic signat pel senyor DADES 
PROTEGIDES que recull dites modificacions i ascendeix abans d’IVA a 
1.321.215,50€ (1.598.670,76€ amb el 21% d’IVA).

D’acord amb el certificat emès per la secretària i amb el vist i plau de l’Alcalde 
de 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 cap al·legació, tal i com es desprèn 
de l’informe emès pel Cap de l’oficina d’atenció ciutadana i d’estadística en data 
31 d’agost de 2022.

Els tècnics municipals han emès informe favorable del PROJECTE que es proposa 
per a l’aprovació definitiva l’ 1 de setembre de 2022.

Fonaments de dret

I.- Normativa aplicable:
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

II.- Consideració d’obra local. 
Tenen la consideració d’obres locals les que executen les entitats locals per a la 
prestació dels serveis de la seva competència, tant si es tracta d’obres de nova 
planta, com de reforma, reparació, conservació o manteniment, segons allò que 
disposa l’article 8 del ROAS i l’article 234 del TRLMRLC.
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Les classes d’obres locals poden ser d’urbanització i ordinàries. Es qualifiquen 
com a obres d’urbanització aquelles que tenen aquest caràcter d’acord amb la 
legislació urbanística. Les demés obres locals es consideren obres ordinàries, tan 
si són executades amb els propis fons de l’entitat local com si ho són amb l’ajuda 
d’altre ens públics o de particulars, segons allò que preveu l’article 9 ROAS I 234 
TRLMRLC.

Les obres ordinàries es regeixen per la normativa de règim local i les 
d’urbanització pel que disposa la legislació urbanística (art. 10 ROAS). Com és el 
cas que ens ocupa. 

III.- Classificació de les obres ordinàries. 
L’article 12 ROAS estableix diferent categories d’obres als efectes de l’elaboració 
dels projectes d’obres locals:
-a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el concepte 
de: 
1 reforma com el conjunt d’obres d’ampliació , millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d’un bé immoble existent. 
2 reparació com les necessàries per esmenar un dany produït en un bé immoble 
per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a resistència, la sustentació, la 
seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració del volum, tenen la 
qualificació de gran reparació. I en el altres casos, quan no revesteixen 
complexitat tècnica constructiva, es consideren obres de reparació menor. 
b) Obres de reparacions menors 
c) Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen el 
deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del 
bé. 

En el cas que ens ocupa es tracta del tipus d’obres del grup a) “primer 
establiment, reforma o gran reparació”, tal i com es prescriu a l’informe de 17 de 
juny del 2022 que obra a l’expedient.

En el mateix sentit, els articles 231 i 232 de la LCSP regulen la classificació de les 
obres de conservació i manteniment, així com el procediment d’aprovació. 
Concretament l’art. 231 LCSP estableix que l’adjudicació d’un contracte d’obres 
requeria la prèvia aprovació elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del 
corresponent projecte que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte. 
L’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan de contractació. I el 232 d’aquest 
cos legal classifica les obres, segons el segons el seu objecte i naturalesa, que 
coincideix, bàsicament, amb la classificació del ROAS, en els següents grups: 

- Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 

o Son obres de primer establiment les que creen un bé immoble. 
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o Son obres de reforma les d’ampliació, millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç de bé immoble. 
o Son obres de reparació les necessàries per esmenar un 
menyscabament produït en un bé immoble per causes fortuïtes o 
accidentals. Quan afectin a l’estructura resistents tindran la 
qualificació de gran reparació i, en cas contrari, de reparació simple. 

o Son obres de restauració aquestes que tenen per objecte reparar 
una construcció conservant la seva estètica i respectant el seu valor 
històrics i mantenint la seva funcionalitat. 
o Son obres de rehabilitació les reparació d’una construcció 
conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i 
dotant-la de nova funcionalitat que sigui compatible amb els 
elements i valors originals de l’immoble.

- Obres de reparació simple. 
- Obres de conservació i manteniment. 

o Tenen el caràcter de conservació les obres de reparació del bé pel 
menyscabament que es produeix en el temps pel seu natural ús. 
o Les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de 
conservació. 

- Obres de demolició. Les d’enderroc o destrucció d’un bé immoble. 

IV.- Procediment 
Quant a procediment s’ha de dir que l’article 235 del TRLMRLC en el seu apartat 
segon diu: “235.2 L’aprovació dels projectes d’obres s’ha d’ajustar al procediment 
següent: a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o 
bé d’altres facultatius. b) Acord d’aprovació inicial del projecte c) Informació pública del 
projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular 
reclamacions i al·legacions. d) Aprovació definitiva del projecte per l’òrgan corresponent 
de l’ens local. 235.3 L’aprovació dels projecte d’obres porta implícita la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que hi són 
compresos, a l’efecte d’aprovació forçosa.” 
Per la seva banda, l’article 37 ROAS, disposa que la tramitació dels projectes 
d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord 
d'aprovació inicial. b) Informació pública i notificació individual, si s'escau. c) 
Aprovació definitiva. La informació pública del projecte és de trenta dies com a 
mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres 
administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el 
tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones 
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 del 
mateix Reglament. Tanmateix el seu apartat cinquè: “37.5 El termini per a 
l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de l’aprovació inicial. La 
manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu 
de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament d’aquell” .
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V. Òrgan competent. 
Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del ROAS estableix que l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons 
la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 

Per la seva banda, l’article 231.1 de la LCSP, disposa que l’aprovació del projecte 
correspondrà a l’òrgan de contractació excepte quan la competència estigui 
específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica. 

En aquest sentit, l’article 52.2.o) TRLMRLC, disposa que correspon al ple, entre 
d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. 

Quant a la regulació dels òrgans de contractació la trobem a la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP, segons la qual correspon a l’Alcalde les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres quan 
el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost 
ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals 
pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

No obstant, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/1863, de 5 de desembre, 
l’Alcalde va resoldre delegar en la Junta de Govern Local la competència en relació 
a la contractació d’obres la quantia de les quals superi la xifra de 3.000 €, així 
com l’aprovació dels projectes d’obres corresponents. En el cas present, el 
pressupost d’execució per contracta puja un total de 1.581.093,94 €,  €, IVA 
inclòs, per tant, l’òrgan competent per a l’aprovació de la present memòria és la 
Junta de Govern Local

Vist l’expedient administratiu de referència i 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.- Aprovar definitivament el Projecte d’obres anomenat “ACTUALITZACIÓ 
DEL PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DEL CARRER SANT SEBASTIÀ DE 
RIPOLLET, 2A FASE”, redactada l’empresa Terrer d’Enginyeria i Consultoria S.L., 
Sr. DADES PROTEGIDES, amb un valor estimat de ascendeix a 1.321.215,50€ 
(1.598.670,76€ amb el 21% d’IVA).

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

Codi Segur de Validació aeef89c45aa24d12a361bf207a47846f001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Segon.-  Publicar edicte de l’aprovació definitiva del PROJECTE al BOPB i al 
DOGC. També es publicarà a l’e.tauler i al portal de transparència. 

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.

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

Codi Segur de Validació aeef89c45aa24d12a361bf207a47846f001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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