
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de 
caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta 
de Govern Local no incorporen dades identificades o 
identificables.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió:

Núm.: JGL 2022/10
Caràcter: ordinària
Data: 8 de març de 2022
Horari: 10.20 a 10.30 hores
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

Altres assistents:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

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

Desenvolupament de la sessió:

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

1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Compte de gestió i recaptació 2021.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Adjudicació contracte de servei per a la realització d’accions formatives 
pertanyents al Projecte de Treball, Talent i Tecnologia (TECNOTALENT VALLÈS).

4.2. Empresa i comerç:

4.2.1. Aprovació conveni de col·laboració amb el CCVOC per a la dinamització 
industrial.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Seguretat i proximitat:

5.1.1. Instal·lació pilones retràctils al carrer La Salut 17-19.

5.1.2. Instal·lació pilones retràctils al carrer Escoles 14 A i 14 B.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/9, d’1 de març.
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2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següent:

 2021/2369, de 31 de desembre, pel qual s’aprova la liquidació dels cursos 
anuals per a la gimnàstica de la gent gran 2021/22 al pavelló municipal Joan 
Creus de Ripollet, per un import total de 1.806,00 €.

 2022/289, de 15 de febrer, pel qual s’aproven els cànons corresponents al 
mes de setembre de 2021, dels contractes administratius especials, del servei 
de bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del Camp Municipal de Futbol Industrial, del mes de 
setembre de 2021, amb un import total de 2.270 €.

 2022/321, de 23 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del segon trimestre 
dels cursos de natació per a joves i adults del mes febrer de 2022, amb un 
import total de 2.861,67 €.

 2022/348, de 25 de febrer, pel qual s’aprova la designació del guanyador del 
concurs i l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic 
i executiu, i l’estudi de seguretat i salut, de les obres per a la construcció 
d’una residència per a la gent gran i centre de dia i el seu entorn, en la 
parcel·la situada entre les avingudes de Catalunya i Mediterrani i els carrers 
de Puigmal i Barberà del Vallés, del municipi de Ripollet, a l’entitat MIBA 
ARCHITECTS SLP, amb NIF B66281320, amb vigència fins a l’aprovació 
definitiva del projecte a redactar o, com a màxim, fins el dia 15 de desembre 
de 2022, sense possibilitat de pròrroga, per un import de 474.075,62 € 
(quatre-cents setanta-quatre mil setanta-cinc euros amb seixanta-dos 
cèntims), més l’IVA de 99.555,88 € (noranta-nou mil cinc-cents cinquanta-
cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims), resultant una despesa total de 
573.631,50 € (cinc-cents setanta-tres mil sis-cents trenta-un euros amb 
cinquanta cèntims).

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació Compte de gestió i recaptació 2021, de l’Organisme de 
gestió tributaria de la Diputació de Barcelona.

Vist l’informe emès per la comissió liquidadora i vistos els informes emesos, 
s’acorda aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de l’exercici 2021 presentada 
per l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i comprovada 
per l’ Ajuntament de Ripollet,  corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut 
i liquidacions d’ingrés directe, així com les provisions de constrenyiment de 
tributs i preus públics, baixes definitives, baixes per fallits i devolucions 
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d’ingressos indeguts i que dona el següent pendent de cobrament a 31 de 
desembre de 2021:

 
PENDENT 

01/01/2020 CARREC E CARREC V BONIFICAT  COBRAT E COBRAT V BAIXA PEND V FINAL
PEND. 
COBRO

EXEC 4.612.026,58 1.819.121,63 -----      ----     1.825.183,08 ---- 476.824,97 ---- 4.129.140,16
VOLUN 534.453,84  ------ 18.067.313,64 ----                ---- 16.022.393,10 163.011,62 1.816.294,43 600.068,33
MULTES 2.087.434,91 1.533.050,00 ---- 383.210,00 518.231,36 450.614,44 248.181,52 ---- 2.020.247,59
TOTAL 7.233.915,33 3.352.171,63 18.067.313,64 383.210,00 2.343.414,44 16.473.007,54 888.018,11 1.816.294,43 6.749.456,08

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Adjudicació contracte de servei per a la realització d’accions 
formatives pertanyents al Projecte de Treball, Talent i Tecnologia 
(TECNOTALENT VALLÈS), atorgat per la Diputació de Barcelona a 
l'Ajuntament de Ripollet.

Fets

En data 30/11/2021, per acord núm. 2021/42 de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Ripollet, s’aprova l’inici de l’expedient administratiu de 
contractació per a l’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment 
obert simplificat sumari, el contracte de servei per a la impartició d’accions 
formatives pertanyents al projecte de Treball, Talent i Tecnologia 
(TECNOTALENT VALLÈS) atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Ripollet.

Així mateix, s’aprova el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que regirà la licitació i l’adjudicació per a l’execució 
d’aquest servei i autoritza les despeses següents, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del vigent Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet:

Lot Acció Formativa Hores Participants Edicions Modalitat Import Total lot
Aplicacions 
Comptables

30 30 1 Online 3.000 €

Sistema SAP 
(Sistemes, 
Aplicacions i 
Productes)

20 30 1 Online 2.000 €

1
Formacions 
Competències 
Digitals

25 15 3 Semi 
presencial

7.500 €
(2.500 € 

per 
edició)

12.500 €

2
Logística 4.0 20 15 1 Semi 

presencial
2.000 € 5.000 €
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Neteja 
hospitalària 

30 15 1 Semi 
presencial

3.000 €

Atenció a la 
clientela per 
mitjans no 
presencials

25 30 2 Online 5.000 €
(2.500 € 

per 
edició)3

Màrqueting
digital

20 30 1 Online 2.000 €

7.000 €

Total 24.500 €

En data 12 de gener es fa l’obertura de proposicions econòmiques i es detecta 
que en algunes empreses cal la justificació de preu anormalment baix, segons la 
fórmula aplicada recollida a la clàusula 14 del PCAP. – Si concorren tres o més 
empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa quan l’oferta econòmica 
proposada sigui inferior en més del 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
econòmiques presentades, així com cal que presenti documentació que acrediti 
l’experiència professional docent i l’experiència com a professional de l’àrea a 
impartir, declarada en l’annex 6, tal i com es recull a la taula “Criteris de valoració 
automàtica – B. Experiència professional com a docent i C- Experiència professional com 
a professional de l’àrea a impartir” del PCAP, segons es detalla a continuació:

Lot Empresa NIF
Justifica preu 
baix

Acredita exp. 
professional i 
docent

P.H.R.O TRAINING 
CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 SI SI

1
GRADO INFORMÁTICA 
Y GESTIÓN SL

B60301603 NO ES REQUEREIX SI

P.H.R.O TRAINING 
CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 SI SI

2
GRADO INFORMÁTICA 
Y GESTIÓN SL

B60301603 NO ES REQUEREIX SI

SPG CERTIFICACIÓN SL B60301603 SI SI
TALENTAGORA SL B66422916 SI NO ES REQUEREIX
P.H.R.O TRAINING 
CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 SI SI

EDUSCOPI SL B66524836 NO ES REQUEREIX SI

3

GRADO INFORMÁTICA 
Y GESTIÓN SL

B60301603 NO ES REQUEREIX SI

Un cop efectuat l’examen de la documentació presentada per les empreses, en 
data 27 de gener de 2022, la Mesa acorda el següent:
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Anàlisi de les propostes presentades al lot 1
EMPRESA NIF Preu 

oferta
A-Millora 
valoració 
econòmic
a -Màx. 
70 punts

B-
Experiència 
professional 
com a 
docent.  
Màx. 15 
punts

C-Experiència 
professional 
com a 
professional 
de l’àrea a 
impartir. 
Màx. 15 punts

Puntuació 
TOTAL
Provisional

P.H.R.O TRAINING 
CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 7.445,00 € 70,00 15,00 15,00 100

SOCIETY & 
NEUROBUSSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 10.000,00€ 34,62 15,00 15,00 64,62

GRADO 
INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN SL

B60301603 9.787,50 € 37,56 13,50 13,50 64,56

 
Anàlisi de les propostes presentades al lot 2

EMPRESA NIF Preu 
oferta

A-Millora 
valoració 
econòmic
a-Màx. 
70 punts

B- 
Experiència 
professional 
com a 
docent.  
Màx. 15 
punts

C- 
Experiència 
professional 
com a 
professional 
de l’àrea a 
impartir. 
Màx. 15 
punts

Puntuació 
TOTAL
Provisional

P.H.R.O TRAINING 
CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 2.700,00 € 70,00 15,00 15,00 100

TALENTAGORA SL B66422916 3.800,00 € 36,52 15,00 15,00 66,52
SOCIETY & 
NEUROBUSSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 4.000,00 € 30,43 15,00 15,00 60,43

GRADO 
INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN SL

B60301603 4.065,00 € 28,46 15,00 15,00 58,46

Anàlisi de les propostes presentades al lot 3
EMPRESA NIF Preu 

oferta
A-Millora 
valoració 
econòmic
a -Màx. 
70 punts

B- 
Experiència 
professional 
com a 
docent.  
Màx. 15 
punts

C- 
Experiència 
professional 
com a 
professional 
de l’àrea a 
impartir. 
Màx. 15 
punts

Puntuació 
TOTAL
Provisional

P.H.R.O. TRAINING 
CONSULTANTS & 
PARTNERS, S.L.U.

B66117797
4.440,00 €

54,24 15,00 15,00 84,24
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SPG CERTIFICACIÓN 
SL

B63208813 3.696,00 € 70,00 4,50 4,50 79,00

GRADO 
INFORMATICA Y 
GESTION SL

B60301603 4.781,00 € 47,01 15,00 15,00 77,01

TALENTAGORA SL B66422916 4.600,00 € 50,85 11,50 12,50 74,85
SOCIETY AND 
NEUROBUSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 5.600,00 € 29,66 15,00 15,00 59,66

FUNDACIÓ 
PRIVADA GENTIS

G17679267 5.320,00 € 35,59 7,50 15,00 58,09

DADES PROTEGIDES ***5574** 6.090,00 € 19,28 14,00 15,00 48,28
EDUSCOPI SL B66524836 6.565,00 € 9,22 15,00 15,00 39,22

A la vista de les puntuacions obtingudes i tal com es recull a l'acta, la Mesa de 
Contractació acorda proposar el contracte de servei per a la impartició d'accions 
formatives pertanyents al projecte  de Treball, Talent i Tecnologia 
(TECNOTALENT VALLÈS) als adjudicataris que han obtingut una major puntuació, 
per un preu total per a tots els lots de 14.585,00€ (catorze mil cinc-cents 
vuitanta cinc euros) (IVA exempt).

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

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

Vist l’informe emès en data 27/01/22, per la tècnica responsable del contracte 
Sra. DADES PROTEGIDES el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per 
reproduït literalment, i en base a les actes de contractació que hi consten a 
l’expedient.

Considerant que la proposta a la Junta de Govern Local per a l’adopció del 
corresponent acord correspon a 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, es 
proposa a la Junta de Govern que emeti el següent ACORD:

Primer.- APROVAR establir la classificació per ordre decreixent de la puntuació 
obtinguda per les proposicions presentades, d’acord amb els criteris establerts al 
plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb la proposta 
realitzada per la Mesa de Contractació.
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Lot 1
EMPRESA NIF Puntuació TOTAL

provisional
P.H.R.O TRAINING CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 100

SOCIETY & NEUROBUSSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 64,62

GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN SL B60301603 64,56

Lot 2
EMPRESA NIF Puntuació TOTAL

provisional
P.H.R.O TRAINING CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 100

TALENTAGORA SL B66422916 66,52
SOCIETY & NEUROBUSSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 60,43

GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN SL B60301603 58,46

Lot 3
EMPRESA NIF Puntuació TOTAL

provisional
P.H.R.O. TRAINING CONSULTANTS & 
PARTNERS, S.L.U.

B66117797 84,24

SPG CERTIFICACIÓN SL B63208813 79,00
GRADO INFORMATICA Y GESTION SL B60301603 77,01
TALENTAGORA SL B66422916 74,85
SOCIETY AND NEUROBUSINESS 
EXPERIENCE SL

B67265173 59,66

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS G17679267 58,09
DADES PROTEGIDES ***5574** 48,28
EDUSCOPI SL B66524836 39,22

Segon.- ADJUDICAR, d’acord amb la proposta formulada per l’Acta de la Mesa 
de contractació d’aquest procediment, el contracte de servei per a la impartició 
de les accions formatives que tot seguit es relacionen, a les següents licitadores 
que han obtingut la major puntuació, per un preu total de  14.585,00€ (IVA 
exempt), per als lots 1,2 i 3, d’acord amb els termes del Plec de clàusules 
administratives i tècniques i a l’oferta presentada:

LOT ADJUDICATÀRIA NIF Preu

1 P.H.R.O TRAINING CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 7.445,00 €

2 P.H.R.O TRAINING CONSULTANT & 
PARTNERS 

B66117797 2.700,00 €
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3 P.H.R.O TRAINING CONSULTANT & 
PARTNERS

B66117797 4.440,00 €

TOTAL 14.585,00 €

Accions formatives:

Lot 1: Aplicacions Comptables, Sistema SAP (Sistemes, Aplicacions i Productes)
i Formacions Competències Digitals.

Lot 2: Logística 4.0 i Neteja hospitalària.

Lot 3: Atenció a la clientela per mitjans no presencials i Màrqueting digital.

El termini d’execució objecte d’aquest contracte és fins desembre de 2021.

Tercer.- LA DISPOSICIÓ de la despesa per un import de 14.585,00 € (catorze 
mil cinc-cents vuitanta cinc euros) sense incloure l’impost sobre el valor afegit, 
ja que són activats amb IVA EXEMPT, segons Llei 37/1992, a càrrec de les següent 
aplicació pressupostària: 202.2411.226999 “Foment de l’Ocupació DIBA”.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a totes les empreses licitadores en 
aquest procediment.

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

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

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

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

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

4.2. Empresa i comerç:

4.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la dinamització del sector 
industrial a subscriure entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 
l’Ajuntament de Ripollet, anualitats 2022-2023.

Fets

Atès que l’Ajuntament de Ripollet considera convenient realitzar diverses 
activitats relacionades amb la dinamització, promoció i l’impuls al sector 
industrial del territori en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, durant les anualitats 2022-2023.

Per tal de participar en aquestes activitats, cal l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració a subscriure amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb el 
compromís d’aportar la quantitat de 323,00 euros per a l’anualitat 2022 i el 
mateix import per a l’anualitat 2023, per al compliment de finançament de les 
activitats d’acord amb les estipulacions del conveni, que es transcriu a la part 
resolutiva d’aquest acord.

Així mateix, s’adjunta en aquest expedient memòria justificativa del conveni de 
col·laboració.

Fonaments de dret

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 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.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP).
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya.

Vist l’informe emès en data 15/12/2021, per la Tècnica d’Empresa, el qual consta 
incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Considerant que la proposta a la Junta de Govern Local per a l’adopció del 
corresponent acord correspon a aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
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data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, es 
proposa a la Junta de Govern que emeti el següent ACORD:

Primer.- APROVAR i signar el conveni de col·laboració a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal de participar en les activitats de 
dinamització, promoció i l’impuls al sector industrial durant les anualitats 2022-
2023, amb el compromís d’aportar la quantitat de 323,00 euros per a l’anualitat 
2022 i el mateix import per a l’anualitat 2023, per al compliment de finançament 
de les activitats d’acord amb les estipulacions del conveni que tot seguit es 
transcriu literalment:

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER A LA DINAMITZACIÓ I SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL

R E U N I T S

D’una banda, Il·lm. senyor Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 18 de juliol 
de 2019, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. Actua en nom i en representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL (en endavant Consell Comarcal), assistit pel Secretari de l’entitat, que dóna 
fe de l’acte.

D’una altra banda, el Sr. José María Osuna López, com a Alcalde de l'Ajuntament de 
Ripollet, en la representació que ostenta en virtut  de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, assistit per la secretària la Sra. 
Helena Muñoz Amorós.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la 
representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest 
conveni.

A N T E C E D E N T S

I. El Consell Comarcal a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local té com a 
finalitat desenvolupar projectes, programes i serveis dirigits a les persones 
desocupades i emprenedores, a les empreses, i als agents públics i privats del territori 
que actuen en aquest àmbit, a partir d’un model d’intervenció basat en la concertació 
i cooperació territorial.

II. Aquest model d’intervenció pretén garantir l’accés als serveis bàsics de promoció 
econòmica i ocupació, i potenciar les economies d’escala i especialitzacions sectorials 
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d’intervenció entre els agents del territori, per tal d’afavorir la racionalitat territorial 
i l’eficiència en la gestió dels recursos humans i econòmics, equipaments i serveis que 
s’hi destinen.

III. El Pla de Reactivació Socioeconòmica és l’instrument de cooperació territorial en 
favor del desenvolupament socioeconòmic de la comarca, essent el Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental (en endavant Pacte) l’instrument específic 
de concertació públic-privat en l’àmbit de la indústria. El Pacte està configurat pels 
23 ajuntaments de la comarca, les organitzacions sindicals CCOO i UGT, les 
organitzacions patronals CECOT, CIESC I PIMEC, les cambres de comerç de Terrassa i 
de Sabadell, les universitats UAB, UPC, UIC I ESDI, el Col·legi Oficial d’Enginyers de 
Catalunya, la UPIC i els centres tecnològics EURECAT I LEITAT per fer del Vallès el 
centre i referent industrial de Catalunya.

IV. En data 16 de maig de 2016 el Consell de les alcaldies, segons acord 3/2016 
Desplegament del Pacte per la Reindustrialització, proposà el desenvolupament de la 
secretaria tècnica i lideratge del Pacte al Consell Comarcal. En data 7 de juny de 2018, 
en sessió Plenària del Pacte, s’aprova l’acord Estratègia conjunta per la transformació 
de la indústria al Vallès en l’horitzó 2022 que ratifica aquest aspecte.

V. En data 14 de febrer del 2017, el Consell Comarcal va aprovar el Conveni de 
col·laboració amb els ajuntaments per al desenvolupament del cens d’empreses i de 
l’oferta industrial als Polígons d’Activitat Econòmica. Aquest Conveni ha permès 
consolidar un marc de col·laboració institucional i professional que, a partir de 
l’avaluació realitzada i les noves necessitats identificades requereix d’una revisió i 
millora.

VI. D’altra banda, la crisi provocada per a la Covid-19 ha suposat una transformació dels 
reptes i problemes territorials a resoldre, la modificació i establiment de noves 
prioritats i fons econòmics, i la necessitat de millorar i reforçar les formes de 
cooperació, serveis i activitats que el conjunt d’administracions locals desenvolupen 
per a la reactivació socioeconòmica.

VII. Els ajuntaments, d’acord amb les seves necessitats i prioritats proveeixen i disposen 
de diferents programes i projectes de suport i dinamització del sector industrial a 
partir de recursos propis i/o subvencions i fons que reben per altres administracions, 
és per això que ambdues institucions estan interessades en col·laborar en la 
realització de les activitats que s’indiquen.

VIII. El Consell Comarcal, d’acord amb el programa 7.2 Concertació territorial del 
Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024, té assignades les funcions d’impuls de 
la concertació del Pacte, i l’obtenció de recursos econòmics a través, bàsicament, de 
subvencions o aportacions de tercers per aquesta comesa.

IX. En aquest context, es valora la importància de consolidar i dotar de viabilitat les 
activitats de dinamització industrial que el Consell Comarcal realitza als municipis de 
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la comarca amb la col·laboració i implicació dels ajuntaments, a partir del 
desplegament d’activitats de suport a la dinamització d’aquest sector.

X. Vista la voluntat d'aquesta col·laboració per part d’ambdues institucions, cal establir 
el marc d'actuació al qual facin referència les accions que es portin a terme així com 
el règim de participació i finançament i per això es fa necessària la signatura d’aquest 
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ripollet.

En virtut del que s’ha exposat i de conformitat amb el que es disposa als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les parts 
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions per les quals es durà a terme la 
col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripollet per participar en les 
activitats i establir el règim de finançament per a la dinamització, la promoció, i l’impuls 
al sector industrial durant les anualitats 2022 i 2023.

SEGONA.- Descripció i finalitat de les activitats a realitzar
2.1. En el marc d’aquest Conveni es realitzaran les següents activitats:
a) Cens de polígons i sistema d’informació territorial. Inventari anual dels PAE amb el 

detall de les característiques principals i l’obtenció d’altres variables i informació 
d’interès estratègic pel seu coneixement i difusió, i posterior integració al SIPAE 
(Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica) de Catalunya i portal web 
comarcal.

b) Cens anual d’empreses als polígons. Inventari anual dels establiments amb 
activitats econòmiques donades d’alta per a persones físiques i/o jurídiques 
localitzades als PAE amb la informació bàsica de les seves dades i característiques.

c) Oferta industrial de naus i solars disponibles. Inventari mensual de les ofertes de 
naus i solars recollides de portals web i/o d’empreses immobiliàries localitzades als 
PAE, revisant la seva qualitat i ubicació.

d) Registre i estat dels establiments industrials. Inventari o revisió de les naus existents 
als PAE amb la informació bàsica de les seves característiques i la situació de 
l’activitat econòmica.

e) Digitalització de les PIMEs industrials. Accions de dinamització i suport a la 
transformació digital i impuls de la indústria 4.0 a les empreses per tal de conèixer 
el grau i situació de maduració digital i acompanyar-les en el procés de 
transformació amb plans de suport.

f) Servei d’informació i assessorament a empreses fons europeus. Dispositiu 
especialitzat d’atenció i divulgació a les empreses per tal d’informar, acompanyar, 
derivar i, si s’escau, assessorar sobre les convocatòries, projectes empresarials de 
cooperació i altres aspectes similars vinculats a la nova programació dels fons 
europeus.
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g) Promoció i atracció d’inversions i activitats. Programa per a la promoció territorial 
a través de la configuració d’estratègies de branding, catàlegs i accions de promoció 
i l’establiment d’un dispositiu compartit de suport a la localització empresarial.

2.2. Titularitat dels resultats
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripollet ostenten la titularitat dels productes 
resultats de les activitats relacionades en l’apartat anterior.

TERCERA.- Compromisos del Consell Comarcal del Vallès Occidental
El Consell Comarcal destinarà les aportacions econòmiques rebudes per l’ajuntament 
íntegrament a la realització i desplegament de les activitats compromeses d’acord amb 
les característiques previstes a l’ANNEX I: CARACTERÍSTIQUES ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ INDUSTRIAL.

La qualitat, la forma i l’abast territorial del desplegament de les activitats del projecte 
estarà condicionat per la quantitat d’ajuntaments que hi participin.

Les tasques generals a realitzar per part del Consell Comarcal són:

 Impulsar convenis de col·laboració amb altres institucions i agents que tinguin 
finalitats anàlogues a les activitats del conveni i suposin una millora de la qualitat i 
impacte de les intervencions.

 Cercar subvencions i recursos externs per tal de facilitar el desplegament de les 
activitats i, si s’escau, incrementar la qualitat i resultats previstos o ajustar les 
aportacions del cost de realització.

 Informar i facilitar als equips tècnics dels ajuntaments la informació i situació de 
l’execució de les activitats.

 Elaborar la documentació necessària per acreditar el compliment dels compromisos 
acordats i el destí de l'aportació econòmica transferida per part de l’Ajuntament.

QUARTA.- Compromisos de l’Ajuntament de Ripollet
L’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb el document que s’adjunta com a ANNEX III FITXA 
D’INTERESSSOS I RESULTATS participarà en el desenvolupament de les següents tasques 
i activitats del projecte:

 Assistir a les reunions i sessions de treball que el Consell Comarcal convoqui per al 
seguiment i avaluació de les activitats objecte d’aquest conveni.

 Participar a les sessions o jornades de presentació i formació que s’organitzin per 
conèixer recursos, productes o altres aspectes de característiques similars.

 Proveir de la informació disponible del seu municipi que permeti un millor 
desenvolupament i impacte de les activitats.

 Participar i col·laborar en el desenvolupament de les activitats per ajustar-les a les 
característiques i necessitats locals.
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 Compartir eines, metodologies, bones pràctiques o plataformes que puguin ser 
d’interès pel desplegament de les activitats.

 Realitzar un informe anual de seguiment i valoració de les actuacions 
desenvolupades.

 L’Ajuntament, si s’escau, acreditarà mitjançant informe tècnic de l'òrgan municipal 
gestor les actuacions realitzades.

CINQUENA.- Compromisos econòmics
L’Ajuntament de Ripollet per al finançament de les activitats, es compromet a aportar la 
quantitat màxima anual de 323,00€ per al compliment de les finalitats del Conveni, 
d’acord amb l’ANNEX II: CRITERIS I TAULES D’APORTACIÓ ECONÒMICA.

Per a fer front aquest compromís econòmic, es condiciona a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l'estat de Despeses del Pressupost d'aquest Ajuntament de 
l'exercici 2022 i 2023, en l'aplicació pressupostària 202.241.46500.

A aquests efectes caldrà que l’Ajuntament aporti el document comptable acreditatiu de 
l’existència de crèdit.

Detall aportació activitats
Aportació 

econòmica 
2022

Aportació 
econòmica 2023

a) Cens de polígons i sistema d’informació 
territorial.

Sense cost Sense cost

b) Cens anual d’empreses als Polígons 323,00€ 323,00€
c) Oferta industrial de naus i solars disponibles Sense cost Sense cost
d) Registre i estat dels establiments industrials Sense cost Sense cost
e) Digitalització de les PIMEs industrials

e.1) Metodologies i eines 4.0 Sense cost Sense cost
e.2) Pre-diagnosi de maduració digital     0,00€    0,00€
e.3) Acceleració i acompanyament     0,00€    0,00€

f) Servei d’informació i assessorament a 
empreses fons europeus

     0,00€    0,00€

g) Promoció i atracció d’inversions i activitats      0,00€    0,00€
TOTAL  323,00€  323,00€

El termini per fer efectiu el pagament de les quantitats compromeses serà:

- Pel que fa a l’anualitat 2022 es realitzarà abans del 31 de març de 2022, mitjançant 
transferència bancària al Consell Comarcal.

- Pel que fa a l’anualitat 2023 es realitzarà a partir de l’1 de gener de 2022 i, com a 
molt tard, a 30 de març del 2023.

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

Codi Segur de Validació dc4b1bdad5f24544817467d1df708f88001

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

15
/0

3/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


SISENA.-  Confidencialitat de dades personals
La recollida de dades personals, la seva incorporació a fitxers i el seu tractament s’haurà 
de subjectar al que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE.

SETENA.-  Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 
2023. La pròrroga d’aquest conveni ha de ser expressa per acord d’ambdues parts amb 
anterioritat a la data de venciment prevista fins a un màxim de quatre anualitats 
successives.

En cas de que es prorrogui el present conveni, es procedirà a determinar l’aportació 
econòmica resultant a partir de la revisió de les activitats i de la taula econòmica amb 
l’actualització de la informació de referència de cada municipi.

VUITENA.- Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per dues persones delegades per 
cadascuna de les entitats signants, que durà a terme el seguiment de l’execució del 
Conveni.

Les seves funcions seran les de resoldre quantes qüestions pugui plantejar la 
interpretació i el compliment del present conveni, així com les de dur a terme el 
seguiment de la normal execució de les actuacions previstes en aquest, determinant els 
criteris i les maneres per possibilitar la mútua informació i adequat compliment dels 
compromisos respectius.

Durant la vigència del conveni i a proposta de qualsevol de les parts, la comissió es 
reunirà prèvia convocatòria sempre que ho requereixi la bona marxa dels treballs.

NOVENA.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries donarà lloc a 
la seva resolució.

L'eventual incompliment donarà lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats 
corresponents a les activitats pendents de realitzar, en els termes previstos en la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. L'incompliment de les obligacions 
contingudes en el present conveni podrà, així mateix, donar lloc a una possible 
indemnització dels danys i perjudicis ocasionats, segons els procediments establerts en 
la legislació vigent.

DESENA.- Modificació del Conveni
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La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord unànime dels 
signants.

ONZENA.- Resolució, liquidació i interpretació.

11.1 Resolució

Seran causes de resolució del conveni, les següents:

a. El compliment dels objectius fixats.
b. El mutu acord entre les parts.
c. L’incompliment de les obligacions estipulades.
d. Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, 

condicions i qualitats establerts en el conveni.
e. Les causes assenyalades en la normativa vigent.

11.2 Liquidació

El compliment i la resolució del conveni dóna lloc a la seva liquidació amb l’objecte de 
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

S’entendrà complert el conveni quan s’hagin executat i justificat les actuacions de cada 
una de les parts detallades en les clàusules segona i tercera

La liquidació haurà de ser aprovada pels òrgans competents d’ambdues parts, d’acord 
amb l’article 52 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

11.3 Interpretació 

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts.

Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació directa o 
indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

DOTZENA.- Règim jurídic
El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa conforme al que es 
disposa en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, 
modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l'aplicació del present 
Conveni, hauran de solucionar-se, de mutu acord, a través de la Comissió de Seguiment 
prevista en la clàusula VUITENA.
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Intentada sense èxit la via de la Comissió de Seguiment, competirà a la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa la resolució de les qüestions litigioses sorgides sobre 
interpretació, modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l'aplicació del 
present Conveni, de conformitat amb les previsions contingudes en la Llei 29/1998 de 13 
de Juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’establert a la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions 
legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995,  de 13 de juny; la Llei  40/2015, de 
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la resta 
d’ordenament de règim local aplicable.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en el lloc i la data que 
s’indica a la firma electrònica.

ANNEX I: CARACTERÍSTIQUES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ INDUSTRIAL
Tasques a desenvolupar pel Consell Comarcal.

a) Cens de polígons (SIPAE) i sistema d’informació
 Actualitzar de forma permanent l’inventari de polígons i la informació de les 

seves característiques i serveis.
 Actualitzar i millorar la informació del municipi al cens oficial de Catalunya, 

SIPAE.
 Publicar la informació disponible, d’acord amb els requisits que estableix la llei 

de protecció de dades, en el Portal de polígons i empreses del Vallès Occidental 
www.poligons.ccvoc.cat.

 Facilitar a l’ajuntament els mecanismes i eines necessàries perquè pugui 
difondre i divulgar la informació específica del seu municipi a la seva pàgina web.

b) Cens anual d’empreses als Polígons d’Activitat Econòmica
 Actualitzar la base de dades anual d’empreses ubicades als PAE del municipi, 

amb la previsió dels següents indicadors: NIF/CIF, Nom empresa, Adreça 
establiment, Municipi, Codi Postal, Adreça principal (si/no), Anagrama o Nom 
comercial, CCAE, Codi IAE a 5 dígits, Data de constitució, Adreça social, Adreça 
activitat, Tram Empleats, Tram Facturació, Nombre de sucursals, Superfície, 
Coordenada latitud i longitud, Polígon, Nombre activitats, Sense Impost de 
Societats, Estat: concurs creditors o no, Local Afecte (magatzem o oficina).

 Desplegar una metodologia d’obtenció d’aquesta informació basada en 
l’avaluació dels cens anteriors, la disponibilitat de dades de l’any en curs i a la 
conjuntura socioeconòmica.

 Facilitar la base de dades anual a l’ajuntament amb la informació deguda 
complementada.
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c) Oferta industrial de naus i solars disponible
 Actualitzar de forma permanent les ofertes de naus i solars industrials 

disponibles publicades als PAE del municipi, amb la previsió dels següents 
indicadors: Descripció de l’oferta, preu, m², enllaç a la publicació oferta, règim 
d’adquisició, tipus d’immoble (nau o solar), coordenada latitud i longitud i 
polígon.

 Proporcionar i facilitar l’accés als ajuntaments al sistema de gestió de continguts 
per tal que, si s’escau, puguin revisar i actualitzar la informació.

d) Registre i estat dels establiments industrials
 Treball de camp per a l’inventari inicial de les naus i solars i, recollida de la 

informació necessària pel registre: perímetre, adreça, buida o ocupada, nom 
empresa, foto.

 Elaboració del codi de registre, la base de dades i els arxius geogràfic
 Treball de camp per a la revisió i actualització de la situació de les naus a 

municipis que ja existeix el registre (buida o ocupada, nom empresa, etc…)
 Elaboració informe de resultats: sòl disponible, estat de les naus buides,…

e) Digitalització de les PIMEs industrials
e.1: Metodologies i eines 4.0: impulsar l’intercanvi i coneixement de sistemes i eines 

de treball, dinamització i acompanyament a la digitalització i indústria 4.0
e.2: Pre-diagnosi de maduració digital: situació i caracterització de l’empresa, 

nivell de maduració digital i informe de resultats i oportunitats
e.3:  Acceleració i acompanyament: servei d’assessorament especialitzat, anàlisi i 

selecció de projectes, pla d’acció, derivació i acompanyament a serveis i 
recursos especialitzats

f) Servei d’informació i assessorament a empreses fons europeus.
 Programar i realitzar activitats d’informació i divulgació especialitzades dels 

fons que reforcin els projectes estratègics sectorials locals i supralocals.
 Activar una finestreta única de consultes i informació per a les empreses 

interessades en resoldre dubtes i qüestions d’ajudes i convocatòries disponibles, 
especialment, d’aquelles vinculades a l’activitat productiva.

 Activar un servei d’acompanyament a les empreses interessades en presentar 
projectes i sol·licituds, especialment les PIMEs i d’activitats vinculades a les 
prioritats territorials.

 Elaborar una cartera de serveis del conjunt d’agents i institucions de la comarca 
i mapa de projectes empresarials del fons next generation per tal derivar i establir 
sinèrgies entre el teixit industrial.

g) Promoció i atracció d’inversions i activitats
 Iniciar els treballs per a disposar d’una marca de promoció territorial.
 Elaborar materials i catàlegs de promoció amb informació territorial i local.

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

Codi Segur de Validació dc4b1bdad5f24544817467d1df708f88001

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

15
/0

3/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


 Dissenyar un Pla de Promoció amb diferents programes segons objectius i target 
de beneficiaris i executar-lo segons disponibilitat pressupostària i prioritats dels 
ajuntaments participants.

 Crear un servei de suport a la localització i atracció d’inversions econòmiques 
amb els diferents ens locals participants que es basi en la transparència i 
concepte de finestreta única.

ANNEX II: CRITERIS I TAULES D’APORTACIÓ ECONÒMICA
Activitats exemptes d’aportació econòmica per part del ajuntaments
a) Cens de polígons (SIPAE) i sistema d’informació

e.1) Digitalització de les PIMEs industrial
Activitats amb aportació econòmica per part dels ajuntaments
A nivell general, i segons el tipus d’activitat, el cost es determina segons dues 
possibilitats:
 Cost unitari multiplicat pel número a realitzar
 Cost general segons tram municipal establert a partir de l’indicador de referència

b) Cens anual d’empreses als polígons
Indicador de referència: Número activitats inventariades als polígons.
Font: Dades censos disponibles anys anteriors.
Aportació per unitat. Cost: 0,75  €
Municipis amb pes comarcal menor a un 1% exempts d’aportació
Taula informació de referència
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Ajuntament Establiments 
referència

Aportació 
econòmica

% vers total

Badia del Vallès
Barberà del Vallès 992 744 € 7,0%
Castellar del Vallès 658 494 € 4,6%
Castellbisbal 380 285 € 2,7%
Cerdanyola del Vallès 584 438 € 4,1%
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac 783 587 € 5,5%
Palau-solità i Plegamans 299 224 € 2,1%
Polinyà 439 329 € 3,1%
Rellinars
Ripollet 430 323 € 3,0%
Rubí 1.252 939 € 8,8%
Sabadell 2.238 1.679 € 15,8%
Sant Cugat del Vallès 1.958 1.469 € 13,8%
Sant Llorenç Savall 56 42 € 0,4%
Sant Quirze del Vallès 514 386 € 3,6%
Santa Perpètua de Mogoda 938 704 € 6,6%
Sentmenat 387 290 € 2,7%
Terrassa 2.101 1.576 € 14,8%
Ullastrell
Vacarisses 57 0 € 0,4%
Viladecavalls 85 0 € 0,6%
Total 14.151 10.507 € 100,0%

municipi sense polígon

municipi sense polígon

municipi sense polígon

municipi sense polígon

municipi sense polígon

c) Oferta industrial de naus i solars disponible
Indicador de referència: Número d’ofertes industrials de naus i solars revisades any 
2020.
Font: Sistema intern de revisió d’ofertes
Aportació per unitat. Cost establert: 2 €
Municipis amb pes comarcal menor a un 2% exempts d’aportació
Taula informació de referència
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Ajuntament
Ofertes 

industrials
revisades

Aportació 
econòmica % vers total

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès 182 364 € 7,2%
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans 68 136 € 2,7%
Polinyà 297 594 € 11,7%
Rellinars
Ripollet
Rubí 245 490 € 9,6%
Sabadell 611 1.222 € 24,0%
Sant Cugat del Vallès 
Sant Llorenç Savall 39 1,5%
Sant Quirze del Vallès 179 358 € 7,0%
Santa Perpètua de Mogoda 268 536 € 10,5%
Sentmenat 78 156 € 3,1%
Terrassa 550 1.100 € 21,6%
Ullastrell
Vacarisses 10 0,4%
Viladecavalls 17 0,7%

Total 2.544 4.956 € 100,0%

municipi servei AMB

municipi servei AMB

municipi servei AMB

municipi sense polígon

municipi sense polígon

municipi servei AMB

municipi servei AMB

municipi servei AMB

municipi sense polígon

municipi sense polígon

d) Registre i estat dels establiments industrials
Aportació per cost unitari i segons tipus de realització:
 Elaboració inventari: Polígon alta densitat 600€ / Polígon densitat mitja 300 € 
 Actualització inventari: Polígon alta densitat 300€ / Polígon densitat mitja 150 €
* Alta densitat: més de 50 construccions industrials per PAE
Indicador de referència: segons la demanda realitzada per l’ajuntament.
En cas d’interès, cal especificar a l’apartat d’observacions els polígons objecte 
d’actuació.
Taula informació de referència En blau: polígons amb el registre ja realitzat
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Ajuntament Mitja densitat Alta densitat

Badia del Vallès
Barberà del Vallès

Castellar del Vallès Pla de la Bruguera
Can Carner

Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac

Palau-solità i Plegamans
Can Burgués
Av.Navarra
Palau Industrial

Riera de Caldes
Can Cortés

Polinyà

Can Humet de Dalt
Sud-Est
Nord-Est
Polígon de Llevant

Rellinars
Ripollet

Rubí
Can Sant Joan Oest
Sant Genís
Can Vallohonrat

Ca n'Alzamora
Can Jardi 
Rubí Sud 
Can Rosés 
Cova Solera
Ctra de Terrassa 
La Llana
Molí de la Bastida

Sabadell Gràcia Sud
Zona nord

Parc Industrial del Riu Ripoll
Can Roqueta
Gràcia Nord
Can Feu
Sabadell Parc Industrial
Sud-Oest

Sant Cugat del Vallès 

Sant Llorenç Savall Les Conques 
Riu Ripoll 

Ponsferrer

Sant Quirze del Vallès
Can Corbera
Can Feu
Can Torres-Llobet

Can Canals-Sud Oest
Can casablancas
Can Torres- Can Llobet 

Santa Perpètua de Mogoda
Camp de les Pereres
Can Vinyalets
Sector Panrico

CA n'Oller
Can Bernades-Subirà
Can Vinyals
La Creueta
La Florida
La Torre del Rector
Les Minetes-CIM Vallès
Les Vinyes de Mogoda
Parc Industrial Santiga
Sector Camí de Can Llobet

Sentmenat
Can Roure
Mas Turull

Can Clapers
Carretera de Caldes
Polígon Mas d'en Cisa

Terrassa
Carrer d'Alemanya
Franja Nord
Sector Industrial

Can Farcan
Can Guitard
Can Palet
Can Parellada industrial
Can Petit
Colom II
Els Bellots
Est
La Grípia
Nord
Sta Margarida I
Sta Margarida II
Segle XX

Ullastrell
Vacarisses Can Torrella 

Viladecavalls Can Mitjans 
La Bòbila 

Can Trias 
Can Mir 

Total general

municipi servei AMB

municipi servei AMB

municipi sense polígon

municipi sense polígon
municipi servei AMB

municipi servei AMB
municipi servei AMB

municipi sense polígon
municipi sense polígon

municipi servei AMB
municipi sense polígon
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e) Digitalització de les PIMEs industrials
e.2. Pre-diagnosi de maduració digital

Aportació ajuntament per unitat (empresa beneficiària): 150 €
e.3. Acceleració i acompanyament

Aportació ajuntament per unitat (empresa beneficiària): 675 €
Indicador referència: segons demanda dels municipis. 
En cas d’interès, cal especificar a l’apartat d’observacions de la fitxa d’interessos 
el número d’empreses beneficiàries i incorporar el cost d’aportació resultant.

f) Servei informació i assessorament empreses fons
Aportació econòmica per trams i segons pes municipal.
Índex de pes territorial: % (habitants vers total de la comarca * 0,25) + (% empreses 
de la comarca * 0,75 %)
Trams d’aportació:

Trams
Menys 1% 0 €
Entre 1 i 2% 750 €
Entre 2,1 i 4% 1.500 €
Entre 4,1 i 8% 2.500 €
Entre 8,1 i 10% 4.000 €
Més de 10% 7.500 €

Taula informació de referència

Ajuntament Població Número 
Empreses

Índex 
referència

Aportació 
econòmica

Badia del Vallès 13.415 102 0,7% 0 €
Barberà del Vallès 33.334 1.258 4,7% 2.500 €
Castellar del Vallès 24.488 724 2,9% 1.500 €
Castellbisbal 12.539 503 1,9% 750 €
Cerdanyola del Vallès 57.855 1.414 5,8% 2.500 €
Gallifa 167 8 0,0% 0 €
Matadepera 9.496 159 0,7% 0 €
Montcada i Reixac 36.803 1.191 4,6% 2.500 €
Palau-solità i Plegamans 14.892 540 2,0% 750 €
Polinyà 8.504 451 1,6% 750 €
Rellinars 809 15 0,1% 0 €
Ripollet 39.179 809 3,5% 1.500 €
Rubí 78.591 1.967 8,1% 4.000 €
Sabadell 216.520 5.094 21,2% 7.500 €
Sant Cugat del Vallès 92.977 2.950 11,4% 7.500 €
Sant Llorenç Savall 2.417 55 0,2% 0 €
Sant Quirze del Vallès 20.195 682 2,6% 1.500 €
Santa Perpètua de Mogoda 25.999 818 3,2% 1.500 €
Sentmenat 9.235 324 1,2% 750 €
Terrassa 223.627 5.316 22,1% 7.500 €
Ullastrell 2.089 41 0,2% 0 €
Vacarisses 6.832 103 0,5% 0 €
Viladecavalls 7.545 169 0,7% 0 €
TOTAL 937.508 24.693 100% 43.000 €
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g) Promoció i atracció d’inversions
Aportació econòmica per trams i segons pes municipal.
Índex de pes territorial: % (habitants vers total de la comarca * 0,20) + (% empreses 
de la comarca * 0,40%) + (% llocs de treball de la comarca * 0,40%)
Trams d’aportació:

Trams
Menys 1% 0 €
Entre 1 i 2% 750 €
Entre 2,1 i 4% 1.500 €
Entre 4,1 i 8% 2.500 €
Entre 8,1 i 10% 4.000 €
Més de 10% 7.500 €

Taula informació de referència

Ajuntament Població Número 
Empreses

Llocs de 
treball

Índex 
referència

Aportació 
econòmica

Badia del Vallès 13.415 102 4.704 0,9% 0 €
Barberà del Vallès 33.334 1.258 14.017 4,0% 800 €
Castellar del Vallès 24.488 724 11.063 2,8% 600 €
Castellbisbal 12.539 503 5.847 1,6% 400 €
Cerdanyola del Vallès 57.855 1.414 23.823 6,0% 800 €
Gallifa 167 8 88 0,0% 0 €
Matadepera 9.496 159 4.286 1,0% 0 €
Montcada i Reixac 36.803 1.191 15.310 4,1% 800 €
Palau-solità i Plegamans 14.892 540 6.630 1,8% 400 €
Polinyà 8.504 451 4.011 1,2% 400 €
Rellinars 809 15 406 0,1% 0 €
Ripollet 39.179 809 16.188 3,9% 600 €
Rubí 78.591 1.967 32.770 8,3% 1.000 €
Sabadell 216.520 5.094 87.017 22,0% 1.500 €
Sant Cugat del Vallès 92.977 2.950 40.943 10,7% 1.500 €
Sant Llorenç Savall 2.417 55 1.033 0,3% 0 €
Sant Quirze del Vallès 20.195 682 9.078 2,4% 600 €
Santa Perpètua de Mogoda 25.999 818 10.890 2,9% 600 €
Sentmenat 9.235 324 4.318 1,1% 400 €
Terrassa 223.627 5.316 91.246 23,0% 1.500 €
Ullastrell 2.089 41 1.000 0,2% 0 €
Vacarisses 6.832 103 3.298 0,7% 0 €
Viladecavalls 7.545 169 3.485 0,8% 0 €
TOTAL 937.508 24.693 391.451 100% 11.900 €
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ANNEX III: FITXA INTERESSOS AJUNTAMENT 

>>

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 646,00 euros, a favor del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, NIF: P5800007F, amb el desglossament següent:

Any Import Aplicació pressupostària
2022 323,00 € 202.241.46500
2023 323,00 € 202.241.46500
TOTAL 646,00 €

Aquesta despesa es sotmetrà a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos municipals de l’exercici 2023, per atendre 
el seu pagament.

Tercer.- DESIGNAR el Sr. DADES PROTEGIDES, Coordinador de l’Àmbit de 
Desenvolupament Econòmic i la Sra. DADES PROTEGIDES, Tècnica d’Empresa, 
com a persones interlocutores en la comissió de seguiment i valoració que 
coordinarà les relacions entre les parts.
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Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
al Coordinador i a la Tècnica d’Empresa de l’Àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

Cinquè.- PUBLICAR, aquest acord, en el tauler d’edictes i pàgina web de 
l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i 
a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Ripollet.

Setè.- Contra el present acord, que exhaureix la via administrativa, podrà 
interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació o bé requeriment potestatiu davant l’òrgan que l’ha 
aprovat o bé directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, d’acord amb el que 
estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de 
desembre, de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1, 
44 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Seguretat i proximitat:

5.1.1. Instal·lació pilones retràctils al carrer de la Salut 17-19.

Antecedents de fets

Vista la proposta efectuada per la Prefectura de la Policia Local, consistent en 
l’eliminació d´un estacionament en línia i la instal·lació de tres pilones retràctils 
verticals al carrer de la Salut 17-19 al costat esquerre segons el sentit de la marxa 
i entre els dos guals existents, sent l’espai de 5 metres lineals, amb motiu de la 
problemàtica existent actualment amb els vehicles de grans dimensions que 
circulen per aquesta via al arribar aquest punt en concret quan hi ha vehicles 
estacionats, i de conformitat amb l’informe tècnic de l´Inspector Cap de la Policia 
Local emès en data 25 de febrer d’enguany.

Vista l’Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viaria de Ripollet, on diu 
literalment al seu Títol I, Capítol 5 i article 14:

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

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

S’acorda:

Primer.- Eliminar un estacionament en línia al carrer de la Salut 17-19, al costat 
esquerre segons el sentit de la marxa i entre els dos guals  existents,  sent l’espai 
de 5 metres lineals, amb motiu de la problemàtica existent actualment amb els 
vehicles de grans dimensions que circulen per aquesta via al arribar aquest punt 
en concret quan hi ha vehicles estacionats, i instal·lar tres pilones retràctils 
verticals al seu lloc, tal com ve reflectit a l’informe i croquis de l’Inspector Cap 
de la Policia Local.

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

Segon.- La instal·lació de les pilones i pintura vial 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.

5.1.2. Instal·lació pilones retràctils al carrer Escoles 14 A i 14 B.

Antecedents de fets

Vista la proposta efectuada per la Prefectura de la Policia Local, consistent en 
l’eliminació d’un estacionament en línia i la instal·lació de dos pilones retràctils 
verticals al carrer Escoles números 14 A i 14 B al costat esquerre segons el sentit 
de la marxa justament després del pas de vianants existent, per facilitar les 
maniobres de gir del camió de recollida de la brossa domiciliaria alhora de 
efectuar el gir a la dreta circulant des del carrer Afores direcció al carrer Pizarro 
i incorporar-se al carrer Escoles, i de conformitat amb l’informe tècnic de 
l’Inspector Cap de la Policia Local emès en data  24 de febrer d’enguany.

Vista l’Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viaria de Ripollet, on diu 
literalment al seu Títol I, Capítol 5 i article 14:

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

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

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

S’acorda:

Primer.- Eliminar un estacionament en línia i instal·lar dos pilones retràctils 
verticals al carrer Escoles números 14 A i 14 B al costat esquerre segons el sentit 
de la marxa justament després del pas de vianants existent, per facilitar les 
maniobres de gir del camió de recollida de la brossa domiciliaria alhora de 
efectuar el gir a la dreta, circulant des del carrer Afores direcció al carrer Pizarro 
i incorporar-se al carrer Escoles, tal com ve reflectit a l’informe i croquis de 
l’Inspector Cap de la Policia Local.

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

Segon.- La instal·lació de les pilones i pintura vial 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.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta 
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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